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Iškilmingos šv. Mišios, skirtos Marijampolės Marijonų vienuolyno 250-osioms
metinėms. Bernardinai.lt nuotr.

Vilnius, rugsėjo 29 d. (Bernar-
dinai.lt) – Švenčiant Marijampolės
Marijonų vienuolyno 250-ąsias meti-
nes ir Marijampolės Šv. Arkangelo
Mykolo bazilikos atlaidus, šventinė
liturgija prasidėjo rugsėjo 27 d. vaka-
rą iškilmingais Mišparais ir šv. Mi-

šiomis, kurioms vadovavo J. E. Vys-
kupas Juozas Žemaitis, MIC.

Pagrindinės iškilmių šv. Mišios
vyko rugsėjo 28 d. Šv. Mišioms vado-
vavo J. E. Kauno arkivyskupas met-
ropolitas Sigitas Tamkevičius, SJ,
koncelebravo Marijonų kongregacijos

generalinis vyresnysis Jan Mikolaj
Rokosz, vyskupas J. Kauneckas, vys-
kupas J. Boruta, SJ, vyskupas R.
Norvila, vyskupas J. Žemaitis, MIC,
kiti kunigai.

Homiliją sakė J. E. Telšių vysku-
pas Jonas Boruta, SJ. Jis kalbėjo apie
tėvų marijonų skleidžiamą dvasią,
apžvelgė, kokiomis aplinkybėmis at-
sirado miestas ir vienuolynas, pasa-
kojo apie vienuolių veiklą, sunku-
mus, kuriuos jiems teko išgyventi. Iš-
kilmingos pamaldos baigėsi Viešpa-
ties pagerbimu Eucharistinėje pro-
cesijoje.

Marijampolės Marijonų vienuo-
lyno jubiliejinis minėjimas baigėsi
vakarinėmis šv. Mišiomis, kurias au-
kojo vyskupas J. Žemaitis, MIC ir pa-
rapijos klebonas A. Šidlauskas, MIC,
giedojo Nacionalinės M. K. Čiurlionio
menų mokyklos choras, vargonavo
profesorius L. Digrys.

Minint Marijonų vienuolyno
metines rugsėjo 26–28 d. buvo su-
rengta Nukelta į 6 psl.

Mirè monsinjoras
Vytautas
Kazlauskas

Vilnius, rugsėjo 29 d. (BNS) –
Lietuva ir JAV žengė dar vieną žings-
nį siekdamos, kad Lietuvos piliečiai
galėtų vykti į JAV be vizų – Lietuvos
ambasadorius JAV Audrius Brūzga ir
JAV Krašto saugumo departamento
sekretoriaus padėjėjas Stewart Baker
pasirašė Lietuvos ir JAV susitarimą
dėl glaudesnio bendradarbiavimo nu-

sikaltimų prevencijos ir kovos su jais
srityje.

Užsienio reikalų ministerijos
pranešime nurodoma, kad minėto su-
sitarimo pasirašymas – tai vienas iš
saugumo reikalavimų, kuriuos Lie-
tuva įsipareigojo įgyvendinti, pasira-
šydama Lietuvos ir JAV tarpusavio
supratimo memorandumą kovo 17 d.

Penktadienį pasirašytas susita-
rimas numato, kad Lietuva ir JAV
yra pasirengusios sustiprinti teisė-
saugos įstaigų bendradarbiavimą, sie-
kiant užtikrinti keliaujančiųjų ir ke-
lionių saugumą, keičiantis informa-
cija apie saugumui grėsmę galinčius
kelti asmenis.

Vilnius, rugsėjo 29 d. (Bernardi-
nai.lt/,,Draugo” info) – Rugsėjo 26 d.
mirė mons. prof. hab. teol. dr. jubil.
Vytautas Kazlauskas, sulaukęs 89
metų amžiaus, 64 metus vykdęs ku-
nigišką tarnystę.

Velionis gimė 1919 m. rugsėjo 5
d. Avikilų kaime, Liudvinavo valsčiu-
je, netoli Marijampolės. 1944 m. V.
Kazlauskas buvo įšventintas kunigu.
Tų pačių metų rudenį priverstas pa-
sitraukti į Austriją, 1945–1946 m.
Insbruke studijavo teologiją, sociolo-
giją ir pedagogiką. Po to teologijos ir
sociologijos studijas tęsė popiežiška-
jame Grigaliaus universitete Romoje
ir 1950 m. už disertaciją apie Lietu-
vos 1922 m. Nukelta į 6 psl.

•Sveikata. Apie lėtinio
nuovargio sindromą (p.
2)
•Rinkimai pagal partijų
sąrašus – nevykėlių užuo-
vėja (p. 3)
•Telkiniuose. Šiliniai at-
laidai Kanados Londono
Šiluvoje (p. 5)
•Ilgas sugįžimas į vaikys-
tę (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Lydi šventadienis (p. 8)
•Dr. Bobelis Čikagoje pa-
sigedo draugų (p. 8)
•Baltoji knyga (38) (p. 9)

A. a. monsinjoras Vytautas Kazlauskas.
,,Draugo” archyvo nuotr.

Marijampolès marijonû
jubiliejaus šventè

Baltijos šaliû oro
erdvèje – amerikieçiai

Vilnius, rugsėjo 29 d. (Alfa.lt) –
NATO patvirtintoje Baltijos šalių oro
erdvės apsaugos misijoje Vokietijos
karius keičia amerikiečiai, kurie oro
erdvę saugos jau antrą kartą.

Lietuvos Karinių oro pajėgų
(KOP) Aviacijos bazėje Zokniuose vy-

ko NATO oro policijos funkcijas Bal-
tijos valstybėse vykdančių karinių
vienetų pasikeitimo iškilmės. JAV
kariai šią misiją perėmė iš vokiečių.

„Yra NATO sprendimas užtik-
rinti Baltijos šalyse oro policijos mi-
siją, tai taikos meto misija. Tam šiuo
atveju reikalingi naikintuvai. Orga-
nizacijos šalys kas keletą mėnesių
keičiasi”, – sakė KAM Euroatlantinio
departamento atstovas Rimas Ali-
šauskas. „Svarbiausia mums būti pa-
sirengusiems priimti tas šalis, kurios
galėtų padėti Lietuvai pavojaus atve-
ju”, – teigė jis.

R. Ališausko teigimu, NATO oro
policija turėtų veikti iki 2011 m. pa-
baigos. ,,Tai NATO užtikrina, tačiau
kas bus toliau – kol kas neaišku. Jie
negali įsipareigoti šimtui metų. Bal-
tijos šalių ministrai yra sutarę, kad
sieks iki 2018 m. oro policijos veiklos
pratęsimo”, – kalbėjo R. Ališauskas.

NATO narėmis tapusių Lietuvos,
Latvijos ir Estijos oro erdvę saugan-
tys naikintuvai vykdo taikos meto oro
gynybą – oro policijos funkcijas.

Bendradarbiaus Lietuvos ir JAV teisèsaugos îstaigos

Šiuo metu Baltijos oro erdvę saugo 4
naikintuvai. Alfa.lt nuotr.
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Lėtinio nuovargio
sindromas

Šis sutrikimas pasireiškia nepa-
aiškinamais, visiškai paralyžiuojan-
čiais nuovargio priepuoliais, kurie kar-
tojasi gana dažnai. Dažniau pasitaiko
30-40 metų amžiaus moterims.

Lėtinio nuovargio sindromo prie-
žastys nėra aiškios. Ši liga būdinga
energingiems, veikliems, sėkmės ly-
dimiems žmonėms. Viena iš teorijų
aiškina, jog didžiuma tokių žmonių
pervargsta, todėl sumažėja jų orga-
nizmo atsparumas infekcijoms ir
kitokiems kenksmingiems veiks-
niams, todėl jų organizmas gamina
mažiau stimuliuojančio neutotrans-
miterio serotonino. Kita teorija, nese-
niai mokslininkų nustatyta, kad
šiuos negalavimus patiriančių žmo-
nių kankorėžinė liauka gamina dau-
giau hormono melatonino. Melatoni-
nas turi įtakos organizmo dienos
bioritmams. Dar įtariama, kad šį sin-
dromą gali sukelti apsinuodijimas
pesticidais, taip pat sunkiaisiais me-
talais bei nepakankamas estrogenų
kiekis.

* * *
Mokslo tyrimais nustatyta, kad

pagrindiniai rizikos veiksniai yra de-
presija, baimė, stresas. Labai tikėti-
na, kad tokia būsena atsiranda susir-
gus, ypač, jei sergama ilgai.

Šiai būsenai būdinga ne tik visiš-
kas jėgų nebuvimas, bet ir galimi gal-
vos skausmai, pykinimas, miego su-
trikimas. Kartais atrodo, kad raume-
nys visiškai silpni, juos skauda, jie
pradeda trūkčioti. Organizmas padi-
dintai reaguoja į šalčio pokyčius. Gali
varginti galvos svaigimas, alpimas,
dusulys, padidintas jautrumas gar-
sui, šviesai, kvapams. Kartais būna
sunku sukaupti dėmesį.

* * *
Norint apsisaugoti nuo šio sin-

dromo, reikia sveikai maitintis, spor-
tuoti, vengti streso ir išmokti jį val-
dyti. Labai svarbu tinkamas poilsis
bei mankšta. Galima pamiegoti po
pietų, bet ne per ilgai. Svarbu mankš-
tintis, fizinį krūvį didinant palaips-
niui. Mankštą užbaigti anksčiau nei
pajuntate nuovargį.

Labai svarbu vengti streso. Ra-
mina atpalaiduojanti muzika, nesun-
ki joga, kvėpavimo pratimai.

Būtina sveikai maitintis, vengti
cukraus ir cukrumi saldintų produk-
tų. Valgant saldžiai – gliukozės kiekis
staiga pakyla, o po to sumažėja ir dėl
to jaučiame nuovargį. Reikia riboti
kofeiną ir alkoholį, gerti daugiau
skysčių. Kartu su lėtinio nuovargio
sindromu gali atsirasti netolerancija
kokiam nors maistui, pvz., kaip pie-
nui, kviečiams, marinuotoms daržo-
vėms, sojų padažui.

* * *
Tiesioginė vitaminų ir maisto pa-

pildų reikšmė lėtinio nuovargio sin-
dromui nėra tiksliai įrodyta. Norint
pastiprinti imuninę sistemą ir didin-
ti energiją patartina naudoti maisto
papildus, kuriuose yra antioksidantų,
vitaminų A, C, E, seleno, kofermento
Q10, B grupės vitaminų, magnio, ka-
lio, kalcio. Tinka žuvų taukai. Iš vais-
tingų augalų patartina naudoti ežiuo-
lių arbatą, taip pat saldymedžio šak-
nų arbatą. Šie vaistingi augalai page-
rina kortizolio – natūralaus stresą
malšinančio hormono gamybą. Nere-
tai padeda augalinis antidepresantas
– jonažolės. Atsargiai naudokite jas
vasaros metu, nes jos padidina kenks-
mingą saulės spindulių poveikį. Kar-
tais pagelbsti nakvišos aliejus. Jis tin-
ka moterims menopauzės metu.

Gydant lėtinio nuovargio sindro-
mą naudojama kvapų terapija, įvairių
žiedų esencijos, taip pat homeopati-
niai preparatai.

Gydytojo pagalba reikalinga, kai
naminės priemonės nepadeda, kai lė-
tinio nuovargio simptomai trukdo
dirbti, miegoti – trukdo gyventi, kai
šie simptomai nuolat kartojasi.

Paruošta pagal
,,Natūralūs kasdieninių

negalavimų gydymo būdai”

PAGUODOS TELEFONAS
1-866-438-7400

Skambinkite nemokamai
kiekvienâ ketvirtadienî,

nuo 6 val. v. iki 9 val. v. (Çikagos laiku)

JAV LB SOCIALINIÛ
REIKALÛ TARYBOS

Konfidencialumas
garantuojamas

Lietuviai vis dar bijo
organų donorystės?

Natūralu, kad kol esame sveiki,
niekad nesusimąstome, kiek yra ligo-
nių, kuriems reikalingas vieno ar
kito organo persodinimas. Jie kenčia
sirgdami arba net miršta, nesulaukę
pagalbos, iki paskutinės gyvenimo
minutės tikėdamiesi, kad atsiras
žmogus, ar mirštančiojo artimieji,
kurie padovanos jam taip reikalingą
dalelę savęs ar savo artimo žmogaus.
Juos palaiko viltis, su kuria dažniau-
siai ir užgęstama.

Kodėl visuomenė tokia abejinga
kitų kančiai? Juk vienas donoras kar-
tais leidžia išgelbėti bent septynių
žmonių gyvybę. Šiuolaikinės medici-
nos galimybės leidžia sėkmingai per-
sodinti per dvidešimt organų ir
audinių.

Tačiau lietuviai neskuba aukotis
ir aukoti. Šiuo metu daugiau nei 5
tūkst. šalies gyventojų oficialiai pa-
reiškė savo valią dėl donorystės, ta-
čiau nė vienas, turintis Donoro kor-
telę, iki šiol netapo donoru. Plastiki-
nė donoro kortelė – tai tik praneši-
mas apie asmens sutikimo, kad jo or-
ganai po mirties būtų panaudojami
transplantacijai, registravimą Žmo-
gaus audinių, ląstelių ir organų do-
norų bei recipientų registre. Sutiki-
mas yra dokumentas, nurodantis
žmogaus valią, todėl artimųjų klausti
nebereikia. Jie bus informuojami
apie užregistruotą jų artimojo valią.

Už

Taip, žmonės daug kuo nepasiti-
ki ir bijo dėl daugelio dalykų:

Donorų kortelės jiems visų pir-
ma asocijuojasi su savo mirtimi, bet
ne su svetimos gyvybės gelbėjimu – o
kas gi nebijo mirti?

Baimė, kad turint Donoro korte-
lę, gydytojai nesistengs išgelbėti as-
mens, nuspręndusio tapti donoru,
gyvybės.

Kad jų ar jų artimųjų paaukoti
organai nebus panaudoti kilniems
tikslams ir bus parduoti juodojoje
rinkoje.

Kad po operacijos pačiam dono-
rui gali pablogėti sveikata.

Dažnai žmonės atsisako dovano-
ti artimojo organus dėl to, kad nežino
mirusiojo valios (bijo, kad gal jis būtų
nenorėjęs tapti organų donoru).

Neretai giminės ir šeimos nariai
nesiryžta pasirašyti, jog nepriešta-
rauja, kad organai būtų paimti perso-
dinimui dėl giminių ir kitų aplin-
kinių pažįstamų neigiamos reakcijos.

Kokie nors religiniai įsitikinimai
– „kaip jis ten po mirties gyvens ‘išp-
jaustytas’”.

Prieš

Lyginant su kitomis Europos
Sąjungos valstybėmis, pagal trans-
plantacijų skaičių ir visuomenės po-
žiūrį į organų donorystę, Lietuva tik
sąrašo gale. Tačiau tai lemia daugelis
faktorių. Tam turi įtakos tradicijos,
įstatymų skirtumai.

Nemažai įtakos apsispręsti turi
žmogaus psichologinė būklė. Donorai
– asmenys, kuriuos ištiko smegenų
mirtis po eismo įvykio, nelaimingo
atsitikimo arba tokių ligų kaip sme-
genų infarktas (insultas). Tai – ne-
tikėta mirtis, kuriai negali pasiruošti
ir kurios negali numatyti jo artimieji.
Ji sukelia didžiulį sąmyšį ir, išgyven-

damas artimojo netekties krizę, ne
vienas linkęs priimti lengviausią
sprendimą – atsisakyti jam brangaus
žmogaus organų donorystės.

Viena iš priežasčių – informaci-
jos stoka, daug jaunų ir niekuo neser-
gančių asmenų nežino, kur būtų ga-
lima užpildyti dokumentus norint
tapti organų donoru ir gauti Donoro
kortelę. Per mažai teikiama informa-
cijos, kokius organus galima trans-
plantuoti, kaip tai atsiliepia donoro
sveikatai.

Neigiamai veikia spaudoje skelb-
ti straipsniai apie neva tai asmenis,
įtrauktus į donorų sąrašą be jų su-
tikimo.

Apsisprendimas gelbėti gyvybę
kitiems per artimo mirtį yra pati
aukščiausia žmoniškumo apraiška, o
ką kalbėti apie gyvus donorus, kurie
atidavė dalelę savęs, kad gyventų jų
brolis, sesuo, vyras, žmona ar vaikas.
Prieš juos telieka nulenkti galvą. Nes
nėra nieko brangesnio už gyvybę ir
nėra nieko kilnesnio už apsispren-
dimą savo artimojo netekties valandą
dovanoti gyvenimą kitiems.

,,Sveikas žmogus”
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RINKIMAI PAGAL PARTIJŲ SĄRAŠUS
– NEVYKĖLIŲ UŽUOVĖJA

KĘSTUTIS GIRNIUS

Lietuva turi mišrią parlamento
rinkimų sistemą. 71 deputatas yra
tiesiogiai renkamas vienmandatėse
apygardose, 70 deputatų proporciniu
būdu pagal partijų sąrašus. Idealių
rinkimų sistemų nėra, bet priklauso-
mai nuo aplinkybių vienos yra kiek
tinkamesnės nei kitos. Šiuo metu
mišri sistema, tiksliau tariant, pro-
porcinė jos dalis, yra Lietuvai pra-
gaištinga. Laikas galvoti apie jos
pašalinimą, pereinant į tiesioginį visų
deputatų rinkimą.

Paminėsiu kelis rinkimų pagal
sąrašą trūkumus. Pirma, į valdžią,
net į aukščiausius postus, ateina poli-
tikai, nelaimėję gyventojų pasitikėji-
mo. Geriausias pavyzdys – premjeras
Gediminas Kirkilas. Jis nė karto
nelaimėjo rinkimų vienmandatėje
apygardoje. Nelaimės ir šįmet, nes
nekandidatuoja.

Politikas neturėtų būti parla-
mentaras, jei jis nepajėgia laimėti
tiesioginio rinkėjų pritarimo savo
kandidatūrai. Rinkimų pergalė rodo
piliečių įsitikinimą, kad jis tinka-
miausiai atstovaus jų interesams.
Žmonių išreikštas pasitikėjimas su-
teikia politikui teisėtą pripažinimą,
rodo, kad jį išrinko žmonės, o ne są-
rašą sudarę partijos šulai.

Paprastai laukiama, kad partijos
vadovai kandidatuotų vienmandatėse
apygardose ir laimėtų. Taip yra už-
sienyje, taip būdavo Lietuvoje. Vytau-
tas Landsbergis, Algirdas Brazaus-
kas, Gediminas Vagnorius, Kazimira
Prunskienė ir kiti politikai nebijoda-
vo tiesiogiai išmėginti savo jėgų su
oponentais ir dažnai laimėdavo. JAV,
Prancūzijoje, Lietuvoje ir kitose ša-
lyse, kuriose prezidento galios yra
didelės, valstybės vadovai renkami
tiesiogiai. Kai prezidentas turi men-
kesnį, labiau reprezentacinį vaid-
menį, tenkinamasi netiesioginiais
rinkimais, pvz., parlamente, kaip Es-
tijoje ir Vokietijoje.

Nenoriu tvirtinti, kad politikoje
nėra vietos žmonėms, negebantiems
bendrauti su rinkėjais. Jie gali dirbti
ministerijose, diplomatinėje tarnybo-
je, seimo komitetuose, partijos šta-
buose, užimdami atsakingiausias pa-
reigas, suvaidindami didelį vaidmenį
šalies politikoje. Antai, JAV užsienio
reikalų, gynybos ir finansų ministrai
paprastai yra savo sričių specialistai,
mokslininkai, vadybininkai, bet ne
Kongreso nariai, ne profesionalūs
politikai. Bet jei žmogus negali būti
tiesiogiai išrinktas, jis neturėtų būti
deputatas.

Galiojant proporcinei sistemai,
rinkėjai netenka galimybės atsikra-
tyti nemėgstamo politiko. Premjeras
vėl gali būti pavyzdys. Apklausos ro-
do, kad Kirkilas vienas nepopulia-
riausių šalies politikų, bet jis pateks į
Seimą, nes yra pirmasis socialde-
mokratų sąraše. Ką rinkėjai apie jį
begalvotų, jam vieta Seime užtikrin-
ta, kol partija jį remia. Jei būtų tik
vienmandatės apygardos, rinkėjai
galėtų savo balsais laiduoti, kad pa-
sitikėjimo neturintys politikai nebū-
tų išrinkti. Kiekvienas JAV Kongreso
narys yra tiesiogiai renkamas, tad
žino, kad, jei susikompromituos, ne-
veiksmingai dirbs ar papiktins rin-
kėjus, jis nebus perrenkamas.

Tiesioginiai rinkimai sustiprintų

ryšius tarp politikų ir rinkėjų, mažin-
tų „desantininkų iš Vilniaus” skaičių,
verstų partijas ir politikus daugiau
dėmesio skirti mažesniems miestams
ir kaimui. Dabar neproporcingai
daug deputatų yra vilniečiai, kurie
renkami pagal sąrašus arba tik nomi-
naliai atstovauja rinkiminei apygar-
dai, nes joje negyvena, retai ten lan-
kosi, nelabai nusimano apie vietos
problemas. Nesusieję savo politinio
likimo su apygarda ir jos rinkėjais, jie
abejingiau į juos žiūri.

Priešingai yra su JAV, ir vėl pa-
mokantis. Visi Kongreso nariai pa-
laiko glaudų ryšį su apygardos rinkė-
jais, kone kas savaitgalį grįžta su jais
bendrauti, dažniausiai gyvena apy-
gardoje (nors gal turi butą JAV sos-
tinėje Washington, DC). Kongreso
darbotvarkė yra atitinkamai sut-
varkyta. Pagrindinis darbas papras-
tai dirbamas nuo antradienio ryto iki
ketvirtadienio vakaro, kad, jį atlikę,
Kongreso nariai galėtų sugrįžti į savo
apygardas.

Jei nėra galimybių patekti į Sei-
mą pagal sąrašus, deputatai turėtų pa-
sitempti ir rinkėjams įrodyti savo kom-
petenciją, rengiant įstatymus ar gi-
nant jų interesus. Nors komandiruo-
čių pirmūnas Egidijus Vareikis darbo
reikalais keliauja po pasaulį, semda-
masis kitų šalies patirties, jis nesku-
ba pasidalyti įgytomis žiniomis ir pa-
rengė tik tris įstatymų projektus. Var-
gu ar tokia veikla tenkintų rinkėjus,
bet Vareikis yra sąrašinis deputatas.

Paminėsiu dar kelis sąrašų pa-
naikinimo privalumus. Pralaimėję
rinkimus, seniai įgrisę veteranai bū-
tų verčiami pasitraukti iš politikos.
Atsivertų daugiau vietų jauniems
politikams, kurie pajėgtų parodyti
savo vertę rinkimų kovose. Dabar
ambicingiems jaunuoliams raciona-
liau įsiteikti partijos vadovybei, pa-
tekti į sąrašo viršūnę, negu pradėti
savo veiklą žemesnėse grandyse, kan-
didatuojant į savivaldybes.

Seimas nepakeis rinkimų įstaty-
mo. Per daug veteranų nukentėtų. Ta-
čiau atskiros partijos galėtų žengti
šia linkme. Pavyzdžiui, jos galėtų nu-
tarti, kad pirmosios sąrašo vietos bū-
tų skiriamos vienmandatėse apygar-
dose pergalę pasiekusiems partijos
nariams. Kuo daugiau pergalių, tuo
aukštesnė vieta. Kaskart sudarant są-
rašą, pergalę iškovojusiems politi-
kams reiktų suteikti aukštesnes vie-
tas, jos nepasiekusiems – žemesnes.
Ilgainiui pirmąsias vietas užimtų pa-
tikrinti politikai, mokantys bendrau-
ti su rinkėjais bei laimėję jų pasitikė-
jimą. Nesugebantys tai daryti supras-
tų, kad laikas ieškoti kitos profesijos.

Rožinėmis spalvomis nupiešiau
proporcinio rinkimų sistemos panai-
kinimo pasekmes. Suprantu, kad
tiesioginė rinkimų sistema turi trū-
kumų. Atitinkamomis aplinkybėmis
partija, laimėjusi tik 30 proc. balsų,
galėtų laimėti mandatų daugumą.
Kiltų pavojus, kad daugiau mandatų
laimėtų gražbyliai, savęs pristatymo
specialistai, o ne įgudę teisininkai,
kurie moka rašyti įstatymus. Kai
kurie deputatai, siekdami įtikti rin-
kėjams, skirtų pirmenybę savo apy-
gardos, o ne visos šalies reikalams.
Vis dėlto dabartinės mišrios sistemos
trūkumai verčia galvoti apie nuodug-
nius keitimus.

Alfa.lt

Drąsūs žodžiai
Jungtinėse Tautose

BRONIUS NAINYS

Tik kažin ką jie reiškia? Tačiau vis tiek prezidentas Valdas
Adamkus ir užsienio reikalų ministras Petras Vatiekūnas šį kartą
taip Lietuvą karūnavo.

Mes tokia pati valstybė kaip ir visos kitos JT narės, o ne koks žaislas,
vieną dieną būti čia, kitą – jau ne, kad pusšimtį metų mus okupavusi Ru-
sija vėl taip pat padarytų dar net šiandien, Jums visiškai nekreipiant dė-
mesio – ryškino V. Adamkus Lietuvos dabartinę padėtį saugumo atžvilgiu.

Beje, ne tokiais, šiek tiek atsargiau parinktais, bet taip pat drąsiais ir
tvirtais žodžiais, viešai kalbėdamas į šį pagrindinį metinį Jungtinių Tautų
narių susirinkimą Niujorke suskridusiems 192 valstybių vadovams, Lie-
tuvos prezidentas nedviprasmiškai priminė, kad ši jungtis – jau tik pasau-
linių įvykių pašalinė stebėtoja ir nieko daugiau. Saugiam pasauliui bran-
dinti sukurtos Jungtinės Tautos šiam uždaviniui vykdyti jau visiškai ne-
bepajėgios. Rusijos išpuolius prieš laisvus čečėnus, prieš nepriklausomą
JT narę Gruziją prasnaudusi JT Saugumo taryba parodė, kad nemažai
šios organizacijos narių, ypač mažosios valstybės, šiandien mažiau sau-
gios, negu prieš dešimt metų. „Rusijai užpuolus Gruziją, net šešis kartus
posėdžiavusi JT Saugumo taryba nieko nenutarė, jokios rezoliucijos ne-
priėmė” – sakė V. Adamkus. Reikia didelių pakeitimų, teigė Lietuvos va-
dovas.

Tiesūs ir taiklūs žodžiai. Pokyčių tikrai reikia. Jų reikėjo seniai, vos
subyrėjus Sovietų Sąjungai, nes JT tik jai ir tetarnavo nuo pat įsisteigimo
pradžios. Tačiau kodėl tai nebuvo padaryta? Niekas to nereikalavo? Negi
Lietuvos prezidentas būtų pirmas apie tai prabilęs? Jeigu taip, tai kur jis
buvo, nes jo apsilankymas čia yra bene jau devintas, o viešai kalbėta
kiekvieną kartą? Juk visos narės gerai žino (tai savo kalboje užsiminė ir
pats V. Adamkus), kokią Rusijos – Gruzijos karo atveju rezoliuciją gali pri-
imti JT Saugumo taryba, kai užpuolėja Rusija yra jos narė. Kokią rezoliu-
ciją Taryba galėjo priimti, pvz., ir Tibeto atveju, kai šios valstybės oku-
pantė Kinija irgi yra jos narė?

Beje, kodėl išskirtinai drąsioje ir ypač taiklioje savo kalboje, minė-
damas nukentėjusias Čečėniją, Gruziją, V. Adamkus užmiršo Tibetą? Kaip
galėjo, nes tik dėl jo jis atsisakė skristi į Pekino olimpiados atidarymą? Ar
tai irgi kokia nors politika? Jei taip, tai kokia prasmė kalbėti apie kokias
nors pertvarkas? Kaip kaimyninės valstybės užpuolėja gali tuo pačiu nu-
lemti šio įvykio teisingumą net tokioje pasaulinėje organizacijoje kaip JT?
Šiuo atveju šalia užpuolikės Rusijos turi stoti ir Kinija, o JT Saugumo ta-
ryboje ne vieta nei vienai, nei kitai?

Sveikiname V. Adamkų už viešą siūlymą JT keistis, bet kas ir kada tą
įvykdys ar bent pradės? Ar ne būtų gerai, jeigu pats asmuo, iškeliantis
problemą, tuojau pat pasiūlytų ir jos sprendimo eigą, pradedant nors
kokiu šio susirinkimo bendru nutarimu? Priešingu atveju telieka šio
rašinio pradžioje mano iškeltas klausimas: drąsūs žodžiai, bet ką jie reiš-
kia? Tik dar vienas savęs pasigarsinimas prieš visą pasaulį, ir nieko dau-
giau.

Daugiau, atrodo, reikėtų laukti iš šio rašinio pradžioje minėto kito
Lietuvos karūnuotojo užsienio reikalų ministro P. Vaitiekūno, dėjusio
karūną tyliai. „Turime ir toliau laikytis griežtai dėl Rusijos kariuomenės
išvedimo iš Gruzijos žemių, Gruzijos valstybės vientisumas negali būti
nulemtas derybų pagrindu” – JT metiniame susirinkime, kuriame Euro-
pos sąjungos užsienio reikalų ministrai susitiko su JAV Valstybės sekre-
tore Condoleezza Rice, tvirtai rėžė Lietuvos ministras. „Tarptautinė ben-
druomenė turi padaryti viską, kad tokie įvykiai, kaip rugpjūčio mėnesį
Gruzijoje ES kaimynystėje, daugiau niekada nebepasikartotų” – tvirtai
pridėjo, ieškodamas siūlymui atitinkamo sprendimo.

Toliau svarstyme jis įrodinėjo, kad NATO ir ES būtinas didesnis ben-
dradarbiavimas ir didesnis JAV įsitraukimas į Europos saugumą. Taip pat
reikalavo kaip galima greičiau teikti paramą Gruzijai ir Ukrainai, įjun-
giant šias valstybes į ES ir NATO bendradarbiavimo ratą. Šie labai aiškūs
ir pagrįsti reikalavimai buvo pastebėti ir žiniasklaidos. Puiku. P. Vaitie-
kūnas pradeda ryškėti kaip išmintingas Lietuvos užsienio politikos vai-
ruotojas. Ir ne viešai blizgindamasis, tuščiais žodžiais svaidydamasis, bet
įvairiuose uždaruose posėdžiuose sumaniai Lietuvos siekius gindamas jis
įgyja pripažinimą tarp politikų Europoje. Tvirtas jis ne tik šį kartą. Jis
trinktelėjo kumščiu ir anksčiau ES užsienio reikalų ministrų susitikime
Briuselyje, be baimės prabildamas apie Rusijos okupacijos pasekmes Lie-
tuvai ir pareikalaudamas bent už porą jų atsiteisti iki atnaujinant ES–
Rusijos bendradarbiavimo sutartį. Ir nenusileido, pradėjus rusofilams jį
purvais taškyti.

Išmintingos užsienio politikos Lietuvai labai reikia. Jos reikia seniai,
tačiau ypač sumanaus vadovo reikia šiandien, kai Rusijos–Gruzijos karas
išryškino gana daug Lietuvai labai nenaudingų naujovių. Europa Rusijos
bijo, tačiau apklausos rodo, kad gynybai ir karinėms jėgoms stiprinti
piliečiai pinigų duoti nenori. ES didžiųjų valstybių piliečiai nenori, kad jų
kariuomenės gintų Baltijos valstybes. Nors, kaip rašo „Lietuvos rytas”,
Angela Merkel V. Adamkų po Briuselio koridorius Nukelta į 9 psl.
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Šiliniai atlaidai Kanados
Londono Šiluvoje

EDMUNDAS PETRAUSKAS

Nei lietus, nei audros, nei vėjai
negeba sustabdyti įsibėgėjusios nau-
josios Šiluvos Marijos lietuvių katali-
kų bendrijos tarybos energijos ir en-
tuziazmo. Šįkart suruošiant Šilinius
atlaidus rugpjūčio 14-tos sekmadie-
nį, po ką tik taip pasisekusios geguži-
nės vidurvasary, nors ir gedint savos
2006 m. uždarytos jaukios šventovės
su sale.

Jau trečius metus neperžengus
savos Šiluvos Marijos šventovės už-
rakinto pastato slenksčio (kurios ge-
rove daugybę, ypač pastato likimo
apsisprendimo krizės laiku, rūpinosi
buvę parapijos tarybos nariai: A. ir I.
Dragūnevičiai, J. ir A. Aušrotai, D.
Chainauskienė, R. Dragūnevičiūtė,
A. Janveaux, S. Navickas, ir P. Ser-
gautis), manytum, atsirastų slogi ti-
kinčiųjų apatija. Šiluvos Marijai Lon-
done buvus žinomai kaip parapijai, o
dabar vyskupijos pakeistai iš parapi-
jos į bendriją (Christian community),
atrodytų, kad nelauktai atsiras besi-
darbuojančiųjų trūkumas, koks nors
nuliūdimas… Kur tau!

Buvusioji taryba ir visa, nors ir
maža belikusi bendruomenė su savo
gabiu administratoriumi prelatu
kun. Jonu Staškevičium (5 metus iš-
buvusiu Londone klebonu prieš išsi-
keliant į Mississaugos Anapilį), gali
tik džiaugtis ir didžiuotis naujosios
tarybos narių – D. Grigėnienės, R.
Dragūnevičiūtės, A. Janveaux, R. Mi-
talo, P. L. Sergaučio – iniciatyvomis ir
darbais ir jų pagalbininkų S. ir O.
Navickų, J. Aušroto ir Mišioms patar-
naujančių pagalba pamaldose.

Nors labai pasigendama savos
lietuviškos šventovės ir jos puikios
talpios salės su virtuve, tenka tenkin-
tis gražia, kur kas per didele Mary
Immaculate bažnyčia, kurioje įprastu
trečios valandos popiet laiku prasi-
dėjo Šiluvos atlaidų šv. Mišių auka su
prel. kun. Staškevičiumi, jo jautriu
pamokslu, patarnaujant dailiems ,,al-
toriaus jaunuoliams”: G. Naujokai-
čiui ir S. Grigėnui. Šv. Raštą šia proga
skaitė I. Naujokaitytė-Paransevičie-
nė ir O. Navickienė.

Kaip visada pamaldoms, bet su
šiai progai pritaikytomis giesmėmis
Šiluvos Mergelės Marijos garbei, gie-

dojo likusioji ,,Pašvaistės” choro dalis
(vargonininkė dr. D. Andrulionytė-
Armstrong). Be jų – be giesmininkų
ir vargonais grojančios, girdėtume
kur kas mažiau lietuviškų giesmių.
Aukas ir gėles, pagerbiant Dievo Mo-
tiną Šiluvoje, nešė sesutės T. ir A.
Naruševičiūtės.

* * *
Lietuvių kalbos žodyne rasime,

kad ,,atlaidai” – tai ,,atleidimas, do-
vanojimas, pasigailėjimas – parapi-
jinė šventė, atleidimas nuo skaistyk-
los bausmės už nuodėmes”. O šių
dalykų visiems apturint, kiekvienam
verta, apsimoka dalyvauti, už mažutę
kainą vykti į atlaidus pragiedruliams.

Taip po Mišių, apie 4:30 val. p. p.
buriantis net dvigubai gausesniam
skaičiui dalyvių Petro Laisvio Ser-
gaučio sodyboje, greitai buvo įsitikin-
ta, jog gamta su uragano ,,Ike” rūs-
čiomis pasekmėmis nėra jau tokia at-
laidi. Pro lietuvišką Čikagą praslin-
kęs po audrų ,,pavėlavęs” lietus, ne-
spėjęs mūsų pasiekti ligi pat tokios
džiugios gegužinės pabaigos birželio
22 d., šį kartą jau kerštingai atidun-
dėjo ir pasiliko visai dienai, palai-
mingai prasigiedrinant tik sekma-
dienio ryte atlaidų Mišioms. Bet tik
palaimos Mišioms, nes po jų buvome

laiminami lietui apšlakstant. Neatlai-
diems ,,Ike” lašams krintant, beveik
80 dalyvių rado prieglobstį L. P. Segau-
čio dvaro namo keturiuose kamba-
riuose. Ne daug kas, ne daug kur gali
suteikti pastogę 80-čiai porų kojų

pasisvečiuoti!
Sugužėjus sveteliams dvigubai

gausiau nei bažnyčioje, prel. Jonui
būtų buvę pravartu turėti mikrofoną,
kad visi girdėtų Maldą, sukalbėtą
prieš pradedant Atlaidų vaišes. Vis
tiek, pakiliu balsu malda buvo Visa-
galio išgirsta.

Visas namas kvepėjo dangiškai.
Ir tai ne viskas. Laisvio virtuvėje
sparčiausiai sukantis tik dviem vi-
rėjom Rūtai Dragūnevičiūtei ir Auš-
rai Janveaux, padedant Teresei Na-
ruševičiūtei, dalyviai vaišinosi gausiu
– vien 120 balandėlių – įvairiu ir ska-

niu maistu ir savo pasirūpintais gėri-
mais.

Kai bilieto kaina buvo tik dešimt
dolerių iš anksto (ir tik dviem dole-
riais daugiau prie durų), ir vieno iždi-
ninko (iždu rūpinasi trys) būtų už-
tekę nedideliu maišu lengvai pasiekti
banką. Taryba gerai supranta pa-
prastą dėsnį: branginantis mažina-
mas dalyvių skaičius. Mano manymu,
jei valgoma už dvidešimt, bilietai ver-
ti penkiolikos. Esu mokęsis ekonomi-
kos.

Na, ir turint savo gretose tokį
akordeonistą muzikantą kaip prelatą
Joną, net ir bebalsiai nori dainuoti! Ir
dainuota! Iš Jono dainorėlio ,,Dainos
pavakarėse” (jo pakraštėje Lietuvos)
ir vietinės kantičkos. Šį kartą teatro
nebuvo. Kiekvienas vaidino puikiai
tik save, savo vaidmenis per gyveni-
mus puikiai išmokę.

Gaila, nebuvo šokta. Nei sukti-
nio, anei polkos. Ne tik dėl vietos
stokos, tokiai miniai dalyvaujant
Laisvio pastogėje. Londono vyskupi-
jai susirūpinus dėl Šiluvos Marijos
šventovės stogo saugumo ir todėl ją
užrakinus 2006-tais ir jau trečius
metus laikant ją uždarytą, ko blogo,
(atkreipkite dėmesį – ne ,,ko gero”!)
kas nors būtų dar uždarę ir Laisvio
rezidenciją dėl galimo grindų nestip-
rumo pavojaus suktinius šokant…
Dėkojame Šiluvos Marijai ir jos dar-
buotojams už puikius atlaidus Lon-
done! Puikios, puikios Šilinės!

Jau ateina Vėlinės, Visi Šven-
tieji, Kalėdos ir Nauji 2009-tieji! (čia
tik pasiūlymas – juk lengviau ir svar-
bu ,,patarti”, nei dirbti ir įvykdyti…).
Sutemus skirstytasi ,,lyg savus mie-
lus, šiltus namus paliekant”, kau-
kiant ir blaškantis uragano ,,Ike” vė-
jams, nors lietui kiek ir apstojus.

Prelatas su patarnautojais Mišių metu Mary Immaculate bažnyčioje.

(Iš k.): KLB Londono apylinkės pirmininkas S. Keras, O. Švilpienė, Šiluvos
Marijos admin. prel. kun. J. Staškevičius.

(Iš k.): iš šono virėjos A. Janveaux ir R. Dragūnevičiūtė, centre – pagal-
bininkė T. Naruševičiūtė. A. Valaškevičienės nuotr.

Sausakimšai susigrūdę šventės dalyviai su gausiu jaunimu.
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AUŠRA OSTASEVIÇIENÈ

Mūsų keturmetis sūnus Justas
stengiasi neatsilikti nuo bendraam-
žių.

Kaune gyvenantis berniukas
tvirtai remiasi į žemę, nors ant abiejų
jo pėdučių matyti buvusių operacijų
pjūviai. Šleivapėdystė – tokią diag-
nozę išgirdome mes, tėvai, gimus mū-
sų sūnui.

Tuomet, būdami labai nusiminę
ir nieko nežinodami apie šią ligą, tei-
ravomės medikų, ar mūsų vaikas ga-
lės vaikščioti. Kauno klinikose nauja-
gimį apžiūrėjusi pediatrė atsakė:
„Nežinau”. Toks atsakymas mums,
tėvams, neįkvėpė vilties. Tik suprato-
me, jog mūsų sūnui ne vienerius me-
tus reikės medikų pagalbos.

Vos trijų dienų Justo kojytės bu-
vo sugipsuotos. Gipso manipuliacijų
metu šleivos pėdutės būdavo suka-
mos į reikiamą padėtį. Kas savaitę –
nauji gipsai ir vis pasikartojantis
skausmas mažyliui. Po pusę metų
trukusio gydymo paaiškėjo, jog atsta-
tyti šleivų pėdučių į reikiamą padėtį
nepavyko.

Tuomet, sužinoję apie Hamburgo
Altona vaikų ligoninėje taikomą Pon-
seti gydymo metodą, išvykome gydy-
tis į Vokietiją. Tuo metu Lietuvoje šis
metodas dar nebuvo taikomas.

Į porą mėnesių trukusį gydymą
mes dėjome daug vilčių, jis kainavo
nemažai asmeninių lėšų, kadangi val-
stybė už gydymą mums nemokėjo.

Tačiau vokiečių medikams taip
pat nepavyko ištiesinti mūsų vaiko
pėdučių. Priešingai, neapdairi klaida
turėjo skaudžių pasekmių – gipso ma-
nipuliacijų metu buvo sužaloti abiejų
mažylio kojų kaulai. Jie suaugo netai-
syklingai.

Grįžus į Lietuvą, Justas neišven-
gė operacijos. Mūsų sūnų operavo
puikūs medikai, Santariškių vaikų li-
goninės chirurgai ortopedai Dalia
Galvydienė ir Kęstutis Saniukas. 

Gydytojams pavyko pasukti vai-
ko pėdutes, tačiau bėgant laikui ir vai-
kui augant, jos vėl „nusisuko” į šoną.

Justui pasidarė labai sunku vaikš-
čioti, bėgioti, žaisti su vaikais tapo
visai nebeįmanoma. 

Tuomet D. Galvydienė ir K. Sa-
niukas pasiūlė mums pasitarti su ame-
rikiečiu profesoriumi John Lubicky. 

Sužinojome, jog prof. J. Lubicky
jau penkiolika metų atvyksta į Lietu-
vą konsultuoti bei operuoti sunkias
ortopedines negalias turinčių Lietu-
vos vaikus.

Apžiūrėjęs Justo pėdutes, profe-

sorius pasiūlė itin kardinalią operaci-
ją – pašalinti abiejų pėdų šokikaulius.
Mums buvo nepaprastai sunku apsis-
pręsti. Dvejojome, svarstėme, galvo-
jome ir... ryžomės. 

Kai Justuką išvežė į operacinę,
apsiverkėme. Operacija truko ketu-
rias valandas. Laukimas prailgo. Pa-
galiau į palatą atėjusi gydytoja D.
Galvydienė pasakė du žodžius: „Vis-
kas gerai”.   

Kai atvežė iš operacinės sūnų,
pirmieji jo žodžiai, prabudus iš nar-
kozės, buvo: „Ką man padarėte?”

Iki operacijos linksmas ir žvalus
mūsų sūnus dabar gulėjo sugipsuoto-
mis kojytėmis. Vaikui buvo leidžiami
stiprūs nuskausminamieji vaistai. 

Ar tikrai operacija pavyko? Ar
tikrai Justas galės vaikščioti? Begalė
klausimų ir abejonių kankino mus
žiūrint į palatoje gulintį bejėgį sūnų.

Aplankyti Justo atėjęs profeso-
rius J. Lubicky patikino, jog tokia gy-
dymo taktika yra geriausia ir tinka-
miausia mūsų sūnui.

Kai žaliuojant medžiams, gegu-
žės mėnesį Justukui buvo nuimtas
gipsas, su didžiuliu nerimu laukėme,
kada jis atsistos ant savo kojyčių. Iš
pradžių netvirtai, su plastikiniais
gipso įtvarais, tačiau jis žengė pirmąjį
žingsnį!

Vasarą Justas tris savaites pralei-
do vaikų sanatorijoje Palangoje. Dar
labiau sutvirtėjo, bėgiodamas po bal-
tą pajūrio smėlį, lankydamas įvairias
procedūras bei mankštas.

Visai neseniai nuvykę pas savo
gydytoją D. Galvydienę, išgirdome
padrąsinančius žodžius, jog pėdutės
atrodo neblogai, greitai Justui jau ne-
bereikės nešioti ir gipso įtvarų.

Šiandien su didžiuliu dėkingumu
prisimename profesorių J. Lubicky,
tariame jam nuoširdų „Ačiū”! Esame
dėkingi ir mūsų nuostabiems medi-
kams – vaikų ortopedei Daliai Galvy-
dienei bei ortopedijos skyriaus vedė-
jui Kęstučiui Saniukui, sukūrusiam
Ameriką Lietuvoje! Šių medikų pro-
fesionalumas, atsidavimas savo dar-
bui, rūpestingumas yra verti didžiau-
sios pagarbos. Šių žmonių dėka pil-
dosi Lietuvos vaikų viltys!

Taip pat norime padėkoti organi-
zacijai „Lietuvos vaikų viltis”, kuri
vykdo amerikiečių medikų pagalbą
Lietuvos vaikams. Šios organizacijos
dėka daugelis ortopedinėmis ligomis
sergančių vaikų buvo gydyti Ameri-
koje, o taip pat ir Lietuvoje.

„Lietuvos vaikų vilties” veikloje
dalyvaujančių užsidegusių ir aktyvių
žmonių nuveikti darbai stebina ir di-
džiausią skeptiką. 

* * *
Du skyrius – Čikagoje ir Los An-

geles – turinti „Lietuvos vaikų viltis”,
kuriai vadovauja lietuvė Gražina Liau-
taud, su Lietuvos Vilniaus universite-
to ligoninės Santariškių klinikų Vai-
kų ligoninės ortopedijos skyriumi
bendradarbiauja nuo 1992 metų.

Kaip pasakojo Ortopedijos sky-
riaus vedėjas K. Saniukas, pradinė
idėja buvo vežti vaikus gydyti į Jung-
tines Valstijas. Tačiau, susipažinus su
Čikagos Shriners vaikų ligoninės vy-
riausiuoju gydytoju J. Lubicky ir iš-
girdus jo žodžius – „visos Lietuvos
neatvešite”, prasidėjo gydytojų apsi-
lankymai į Lietuvą.

Pirmoji „apsižvalgymo” kelionė
įvyko 1992 metais. Tada J. Lubicky
atvyko į Kauną bei Vilnių ir bendra-
darbiauti pasirinko Santariškių vai-
kų ligoninę. Pirmoji brigada – dvylika
žmonių – atvyko jau 1993 metais, tai

Ilgas sugrįžimas į vaikystę

ATIDUOKIME PAGARBÂ, 
BET NEVADINKIME JÛ STEBUKLAIS

,,GEOGRAFINÈ” KLAIDUTÈ

Turbūt ne vienas ,,Draugo”
skaitytojas yra dėkingas žurnalistei
Stasei Semėnienei už straipsnį
,,Drauge” (2008 m. rugsėjo 18 d.),
kur ji, be kitų dalykų, paaiškino žo-
džio ,,stebuklas” reikšmę.

Daugelis rašiusiųjų į ,,Draugą”
apie septynis JAV išeivijos stebuklus
vartojo dr. Romualdo Kriaučiūno pa-
siūlytą žodį ,,stebuklas”, neatsižvelg-
dami į šio žodžio tikrąją prasmę. Tik
Dievas daro stebuklus, o visi kiti yra
tik statiniai, išmintingų asmenų dar-

bai.
Pasakymas, kad šį žodį, reiš-

kiantį dr. Kriaučiūno pasiūlytą reikš-
mę, galima rasti ir lietuviškuose
žodynuose, dar nereiškia, kad žodynų
sudarinėtojai rėmėsi tikrove. Atiduo-
kime pagarbą tiems asmenims, kurie
steigė fondus, lituanistines mokyk-
las, operas ir sukūrė daugelį kitų di-
dingų statinių, bet nevadinkime jų
stebuklais. 

Antanas Paužuolis
Chicago, IL

Justukas Santariškių ligoninėje.

Justas golfo klube ,,Elnias”, kuriame tuo metu lankėsi LR prezidentas V.
Adamkus.                                                               Nuotraukos iš asmeninio albumo

buvo tiek chirurgai, tiek medicinos
seserys.

Šiais metais įvyko jau šešiolikta-
sis apsilankymas. Profesorius J. Lu-
bicky dalyvavo visuose, o kitas garsus

gydytojas, plaštakos specialistas Ter-
ry Light atvyko dešimtąjį kartą. Iš vi-
so Lietuvoje pastarąjį kartą lankėsi
šeši medikai iš JAV, padėję ir konsul-
tavę mažuosius mūsų ligoniukus.

Skaitau rugsėjo 11 d. ,,Drauge”
Edvardo Šulaičio straipsnį apie LR
Švietimo ir mokslo ministerijos pre-
mijas penkiems užsienio lietuviams
mokslininkams. Jame pastebėjau
,,geografinę” klaidutę, kuri gal jau
atkreipė ir kitų skaitytojų dėmesį.

Kaip būtų malonu, jei prof. dr.
Ignas Kęstutis Skrupskelis tikrai
būtų University of Southern Califor-
nia (Los Angeles) profesorius emeri-
tus. Tačiau iš tikrųjų jo mokslo
įstaiga yra University of South Ca-
rolina, Aiken, SC.  

Galima sakyti, kad klaida nėra E.

Šulaičio, kadangi jis kartoja informa-
ciją, kuri pasirodė žinių agentūros ELTA
pranešime 2008 m. rugpjūčio 29 d. ir
Delfi.lt 2008 m. rugjūčio 25 d. Dažnai
Lietuvos spaudos šaltiniai perkelia
JAV, o gal ir kitu kraštų (?), miestus
ar įstaigas ten, kur jų tikrai nėra.  Ar-
ba tiesiog rašo kad, tas ar anas asmuo
ar įstaiga yra JAV. Ir žinok, jei gud-
rus, ar tai bus Florida, ar Kansas Ci-
ty, ar Seattle. O man ir, manau, dauge-
liui kitų skaitytojų, norėtųsi žinoti. Tai
užtenkamai dažnas reiškinys.

Danutė Janutienė
Berkeley, CA
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Marijampolès marijonû
jubiliejaus šventè�

Aplankykite
www.draugas.org

Atkelta iš 1 psl.             agrar-
inės pertvarkos vertinimą pagal
Bažny-čios socialinį mokymą gavo
teologijos daktaro laipsnį. 1951–1952
m. Romo-je Pro Deo universitete toli-
au studijavo sociologiją.

1950 m. kun. V. Kazlauskas buvo
pakviestas vadovauti Vatikano radijo
laidų lietuvių kalba skyriui ir šias pa-
reigas ėjo net 38 metus.

Kun. V. Kazlauskas dalyvavo Ita-
lijos lietuvių visuomeninėje veikloje:
buvo Italijos Lietuvių Bendruomenės
sekretoriumi, keletą kartų vadovavo
Italijos lietuvių kunigų sąjungai. Lie-
tuvių katalikų mokslo akademijos su-
važiavimuose ir Europos lietuvių stu-
dijų savaitėse skaitė paskaitas.

1980 m. kun. V. Kazlauskui su-
teiktas monsinjoro titulas.

1990 m. mons. V. Kazlauskas

sugrįžo į Lietuvą ir įkūrė SOS vaikų
kaimų Lietuvoje draugiją, kuri 1993
m. priimta į tarptautinę vaikų kaimų
organizaciją SOS Kinderdorf Inter-
national. Buvo vienu iš steigėjų, dva-
sios vadu ir pirmininku 1991 m. įkur-
to labdaros ir paramos fondo „Vaiko
tėviškės namai”.

1990–1997 m. mons. Vytautas
Kazlauskas Katalikų teologijos fakul-
tete VDU ir Kauno kunigų seminari-
joje dėstė religijotyrą ir krikščioniš-
kąjį socialinį mokslą, pora metų ėjo
Humanitarinių mokslų fakulteto de-
kano pareigas. 1992 m. jam suteiktas
profesoriaus vardas. 1991–1995 m.
buvo VDU kapelionu.

Greta šių pareigų, 1992-1994 m.
dirbo Lietuvos Vyskupų Konferenci-
jos generaliniu sekretoriumi.

Mirè mons. Vytautas Kazlauskas

Vilnius, rugsėjo 28 d. (ELTA) –
Veikiantis elektros tiltas į Lenkiją,
įvestas euras, pažabota emigracija,
suklestėjusios aukštosios technologi-
jos ir ,,Rail Baltica” važiuojantys
traukiniai – toks Lietuvos vaizdas
piešiamas Vyriausybės patvirtintoje 5
metų ateities programoje.

Lietuvos Europos Sąjungos (ES)
politikos 2008–2013 m. strategines
kryptis rengusios darbo grupės va-
dovas, Vyriausybės kanclerio pava-
duotojas Mindaugas Silkauskas sako,
kad užsibrėžti tikslai padės vykdyti
kryptingą valdžios įstaigų politiką, o
patvirtintos strategijos turės laikytis
ir nauja Vyriausybė.

,,Lietuvai tapus ES nare, mūsų
politika Europoje tapo fragmentiška.
Parengtas dokumentas, kuris turėtų
būti suprantamas ir naudojamas kas-
dien visų pareigūnų, susijusių su eu-
rointegracija”, – sakė M. Silkauskas.

Lietuvos ES politikos strateginių
krypčių dokumente dešimtyje skir-
tingų sričių yra įvardyti sėkmės ro-
dikliai – tikslai, kurie turi būti pa-
siekti vėliausiai per 5 metus.

Pirmojoje kryptyje kalbama apie
žmonių ryšių skatinimą. Pagal
užsibrėžtą tikslą, iki 2013 m. profe-

siniuose, kultūriniuose, akademi-
niuose ir kitokio pobūdžio mainuose,
vykdomuose pagal ES programas, da-
lyvaujančiųjų skaičius Lietuvoje tu-
rėtų padidėti 50 proc. Socialinėje sri-
tyje numatyta iki 2010 m. pasiekti 70
proc. bendrą užimtumo lygį, skurdo
rizikos lygio rodiklis turi būti ne di-
desnis nei ES vidurkis, o deklaruotos
emigracijos mastas neviršyti 10
tūkst. žmonių.

Daug dėmesio strategijoje ski-
riama mokslo ir technologijų plėtrai –
dokumente įvardijama, kad per 5 me-
tus mokslui ir technologijoms būtų
skiriama 2 proc. nuo bendrojo vidaus
produkto.

Proveržio žadama siekti ir ener-
getikoje. Užsienio politikos kryptis
buvo suderinta paskutinė – ją teko
keisti atsižvelgiant į pastaruosius
įvykius Gruzijoje. Pagal dokumentą,
Lietuva ir toliau turėtų daug dėmesio
skirti kaimynėms Rytuose – siekti vi-
zų režimo supaprastinimo Gruzijai ir
Baltarusijai, aktyviai raginti ES ieš-
koti būdų padėti spręsti ,,įšaldytus”
konfliktus Moldovoje ir Pietų Kau-
kaze. Dokumente pažymima, kad
santykiuose su Rusija ES ypač svarbu
išlaikyti draugiškumą.

Vilnius,  rugsėjo 26 d. (ELTA) – Vilniuje, Signatarų namuose, rugsėjo 25-osios
vakarą vyko LNK televizijos žurnalistės Gražinos Sviderskytės ir istoriko dr.
Arvydo Anušausko knygos ,,XX a. slaptieji archyvai. Dvylika istorijos detek-
tyvų” pristatymas.                                          Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Pristatytas Lietuvos
,,penkmeçio planas” 

Vilnius, rugsėjo 29 d.  (Alfa.lt) –
Pirmą kartą Portugalijoje vykusiame
Tarptautiniame turizmo filmų festi-
valyje „Art&Tur” filmas „Lietuva –
didelė maža šalis” auksiniu gaidžiu
buvo apdovanotas už kūrybiškumą.
Lietuvos instituto užsakymu sukur-
tas filmas išsiskyrė ne tik savo for-
matu, bet ir tuo, kad filme į Lietuvą
ir jos istoriją buvo pažvelgta su maža
pašaipėle, kuri filmui suteikė tik dar
daugiau žavesio ir patrauklumo.

Lino Augučio režisuotame filme,
kuriame vaidina Gyčio Ivanausko
teatro aktoriai, perteikiama turisto
kelionė po Lietuvą, kurios metu jis
susipažįsta su lietuviškąja kultūra,
žmonėmis ir jų įpročiais. 

Anot apdovanojimą atsiėmusios
Lietuvos instituto projektų koordina-
torės Monikos Kondratavičiūtės, tarp
kitų juostų filmas atrodė itin šiuo-
laikiškai ir kėlė festivalio lankytojų
susidomėjimą. „Šis filmas kelia
klausimus, žadina užsieniečių smal-
sumą. Pastarieji, stebėdami filmą,
tarpusavyje šnabždėjosi, kad reikėtų
nuvykti į Lietuvą ir sužinoti, kodėl
ten sunku vegetarams, kodėl tiek
daug kalbama telefonu”, – įspūdžiais

iš festivalio dalinosi Lietuvos institu-
to atstovė.

Rugsėjo 24 – 27 d. Barcelos mies-
te vykusiame festivalyje buvo prista-
tyti 5 Lietuvą pristatantys filmai. Iš
viso per 4 festivalio dienas buvo paro-
dyti 74 filmai iš 26 pasaulio šalių. Ge-
riausiu festivalio filmu išrinktas re-
žisieriaus Mike Harris filmas apie
Portugalijai priklausančią Madeiros
salą „Body. Mind: Madeira”. Jis gavo
didžiąją „Galo D’Ouro” auksinio
gaidžio statulėlę.

Portugalijoje vykusiame festiva-
lyje Lietuva dalyvavo kaip garbės da-
lyvė. Specialios programos apie Lie-
tuvą metu buvo pristatyta Lietuvos
istorija, 2009 m. Europos kultūros
sostinės projektas, pranešimą apie
kaimo turizmą skaitė LR Žemės ūkio
ministerijos atstovai. Lietuvos am-
basados Portugalijoje sumanymu bu-
vo surengta gintaro ir tautodailės dir-
binių paroda, festivalio svečiai buvo
vaišinami lietuviškais valgiais. Itin
didelio susidomėjimo ir pripažinimo
sulaukė Sauliaus Šiaučiulio vadovau-
jamo džiazo trio iš Klaipėdos koncer-
tas.  

Vilnius, rugsėjo 29 d. (DELFI.lt)
– Taline įsteigtas verslo klubas
„TradeEstonia.lt”, kuris vienys Esti-
joje verslo reikalų turinčius lietuvius,
padės ieškoti verslo partnerių ir teiks
įvairią informaciją apie ekonominę
padėtį šioje šalyje.

Pirmame verslo klubo susirinki-
me dalyvavo daugiau kaip 10 įmonių
atstovų, kurie diskutavo apie svar-
biausius klubo veiklos principus. Pla-

nuojama, kad verslo klubo nariai
rinksis kartą per mėnesį.

Lietuvos verslo atstovas Estijoje
Mindaugas Pauliukas susitikime
pristatė kuriamą internetinį puslapį
www.tradeestonia.lt, kuriame galima
rasti tiek Estijos spaudos apžvalgų,
tiek kitos verslininkams svarbios in-
formacijos apie Estijoje planuojamus
renginius, organizuojamas parodas
ar vykdomus sandorius. 

Taline îsteigtas lietuviû
verslo klubas

Apdovanotas  filmas „Lietuva 
– didelè maža šalis”

Atkelta iš 1 psl.                 tarp-
tautinė konferencija ,,Marijonų vie-
nuolija vakar – šiandien – rytoj”.
Sveikinimo žodį taręs vyskupas J. Že-
maitis, MIC kalbėjo apie marijonų
reikšmę miestui ir išreiškė viltį, kad
ši konferencija sustiprins Marijonų
vienuolijos pagrindus ir paskatins
vystyti marijonišką veiklą. Marijonų
Kongregacijos Generalinio Vyresniojo
vardu visus pasveikino kunigas dr. J.
Kumala, MIC. 

Pirmasis konferencijos posėdis
buvo skirtas Marijonų vienuolijos kū-
rimuisi ir veiklai XVIII–XIX a. Kal-
bėta apie Marijampolės marijonų kū-
rimosi kelią, daug dėmesio skirta šios
vienuolijos fundatorės P. Butlerienės
šeimos istorijai. Antrajame posėdyje
kalbėta apie Lietuvos domininkonų
liaudies misijų daugiatautį charak-
terį, buvo aptartos tautinių skirtumų
problemos Basųjų karmelitų Lietu-
vos provincijos ordine, supažindinta
su kunigo V. Senkaus, MIC ir kunigo
V. Dvaranausko, MIC gyvenimu ir

veikla.
Antrąją konferencijos dieną

kalbėta apie kunigo St. Papčinskio
paliktą nurodymą marijonams –
skleisti garbę Nekaltai Pradėtajai
Dievo Motinai, taip pat – apie Nekal-
tojo Prasidėjimo prasmę mūsų gyve-
nimui.

Baigiamajame posėdyje prof. ha-
bil. dr. A. Matuzas ( VDU Katalikų
teologijos fakultetas) apžvelgė liau-
dies pamaldumo praktiką Šiluvos
šventovėje. Apie palaimintojo Jurgio
Matulaičio teologinę mintį nūdienos
dienų šviesoje kalbėjo kunigas dr. R.
Skinkaitis (VDU Katalikų teologijos
fakultetas). 

Konferencijos pabaigoje Šv. Ar-
kangelo Mykolo parapijos klebonas
A. Šidlauskas, MIC padėkojo visiems
konferencijos dalyviams, ypač tiems,
kurie prisidėjo prie jos įgyvendinimo.
Linkėdamas Dievo palaimos visiems
įteikė atminimui Manto Arbačiausko
sukurtą ex librį, skirtą Marijampolės
Marijonų vienuolyno jubiliejui.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Opozicija nepateko î naujâjî�
Baltarusijos parlamentâ�   

VIENA
Austrijos valdančiosios socialde-

mokratų ir konservatorių partijos
sekmadienį patyrė skaudų smūgį pir-
malaikiuose visuotiniuose rinkimuo-
se, o kraštutiniai dešinieji smarkiai
sustiprino savo padėtį. Austrijoje rin-
kimuose dalyvavo 71,4 proc. rinkėjų,
kurių šioje šalyje iš viso yra 6,3 mln.,
tačiau į šiuos rezultatus dar neįt-
raukti balsavusieji paštu, kurių buvo
apie 580 tūkst. Stebėtojai sako, kad šį
aiškų posūkį į dešinę sukėlė rinkėjų
nepasitenkinimas nuolatinėmis rie-
tenomis ir politiniais vaidais kadenciją
baigiančioje ,,didžiojoje sąjungoje”.

BERLYNAS
Vokietijos kanclerės A. Merkel

konservatorių seserinė Bavarijos
partija sekmadienį pralaimėjo šios
žemės rinkimus ir neteko visiškos
daugumos, kurią turėjo nuo 7-ojo de-
šimtmečio, rodo balsavusiųjų apklau-
sa. Likus metams iki balsavimo, per
kurį A. Merkel sieks perrinkimo,
Krikščionių socialinė sąjunga (CSU)
Bavarijoje gavo 17 proc. balsų ma-
žiau nei per 2003 m. rinkimus – maž-
daug 43,6 procento. Tokio nuopuolio
priežasčių yra daug ir jos yra sudė-
tingos, sako specialistai.

PARYŽIUS
Lėktuvas, kuriuo skrido Pran-

cūzijos premjeras Francois Fillon,
buvo priverstas staigiai keisti skridi-
mo kryptį, kad išvengtų susidūrimo
su jo kelyje atsidūrusiu nedideliu pri-
vačiu lėktuvu, pranešė premjero ats-
tovai. Premjero administracijos dar-
buotojai patvirtino, kad vyriausybi-
nio lėktuvo keleiviai nenukentėjo.
Pasak oro uosto pareigūno, abu lėk-
tuvai prasilenkė maždaug 60 m ats-
tumu.

TAIPĖJUS
Per Taivaną slenkantis viesulas

,,Jangmi” pirmadienį atnešė smar-

kias liūtis ir stiprius vėjus, dėl kurių
žuvo 2 žmonės ir buvo uždarytos mo-
kyklos, įstaigos ir finansų biržos,
pranešė pareigūnai. Susilpnėjusiam
ir virtusiam atogrąžų audra ,,Jang-
mi” pasukus Japonijos link, buvo
pranešta apie 58 sužeistus asmenis. 

KABULAS
Per sukilėlių išpuolį Afganistane

žuvo vienas NATO vadovaujamų pa-
jėgų karys, o ginkluotam asmeniui
pasikėsinus į provincijos tarybos va-
dovą žuvo 4 jo asmens sargybiniai,
pranešė pareigūnai. NATO Tarptau-
tinės saugumo pagalbos pajėgos
(TSPP) pranešė, kad karys žuvo sek-
madienį per puolimą Afganistano ry-
tuose, tačiau išsamesnės informacijos
nepateikė.

TRIPOLIS
Libano šiaurinį miestą Tripolį

pirmadienį sudrebino stiprus sprogi-
mas, pranešė liudininkai. Radijas
,,Voice of Lebanon” pranešė, jog buvo
susprogdintas Libano karius vežęs
autobusas. Šis įvykis nusinešė kelių
žmonių gyvybių, tačiau kol kas apie
aukų skaičių nepranešama.

WASHINGTON, DC
Varžovai Jungtinių Valstijų pre-

zidento rinkimuose – respublikonas
John McCain  ir demokratas Barack
Obama  – dalyvavo pirmuosiuose de-
batuose, kuriuose vienas kitą kritika-
vo dėl požiūrio į užsienio politiką ir
ekonomiką. BBC žurnalistė teigė,
kad pirmoji komentatorių ir auditori-
jos reakcija parodė, jog debatai pasi-
baigė be aiškaus pirmavimo. Dau-
giausia dėmesio juose buvo skiriama
užsienio politikai, tačiau jie palietė ir
šiuo metu JAV apėmusią ekonominę
krizę. 

KAIRAS
Visi 11 Vakarų turistų ir 8 egip-

tiečiai, kurie daugiau kaip prieš sa-
vaitę buvo pagrobti nuošaliame Egip-
to pasienio rajone, jau paleisti, pra-
nešė Egipto televizija. Pranešama,
kad buvusių įkaitų sveikata gera.

EUROPA

ARTIMIEJI RYTAI

JAV îstatymû� leidèjai sutarè 
dèl finansinès pagalbos

JAV

Washington, DC, rugsėjo 29 d.
(AFP/BNS) – JAV įstatymų leidėjai
sekmadienį susitarė dėl 700 mlrd. do-
lerių (1,65 trilijono litų) finansinės
pagalbos Wall Street bankams, kad
būtų išvengta blogiausios finansinės
krizės nuo 4-ojo dešimtmečio Didžio-
sios depresijos.

Tačiau po 9 dienas trukusių
įtemptų derybų paskelbdami apie šį
susitarimą, demokratų įstatymų lei-
dėjai griežtai perspėjo JAV finansų
įmones, kad nuo šiol jos bus griežčiau
prižiūrimos.

,,Dirbdami dvipartiniu būdu, pa-
siuntėme žinią Wall Street. Vakarėlis
baigėsi”, – sakė Atstovų Rūmų pir-
mininkė Nancy Pelosi, kuri pridūrė,
kad ,,auksinių parašiutų aukštai
skraidantiems Wall Street vertei-
voms laikas baigėsi”. ,,JAV mokesčių
mokėtojai daugiau nebeišpirkinės
Wall Street nerūpestingumo”, – sakė
N. Pelosi.

Šis susitarimas vainikavo neįp-
rastus, kelias savaites trukusius suk-
rėtimus pasaulio finansų rinkose, ku-
riuos sukėlė per didelis JAV hipotekų

krizės poveikis JAV ir tarptautinėms
finansų įstaigoms.

Kongreso vadovai, kurie taip pat
galvoja apie lapkričio 4 d. įvyksian-
čius visuotinius rinkimus, skubėjo
susitarti prieš pasaulio vertybinių po-
pierių biržų atsidarymą. Azijos biržos
darbą atnaujino sekmadienį vakare.

,,Suteikėme iždo sekretoriui įga-
liojimus, išteklius ir lankstumą, ku-
ris, jo nuomone, būtinas”, – sakė res-
publikonų derybininkas Judd Gregg. 

Pasiūlymo dėl finansinės pagal-
bos, kuris skelbiamas financeser-
vices.house.gov, tikslas yra supirkti
,,blogą” turtą iš pernelyg didelį povei-
kį patyrusių bankų ir vėl įkvėpti gy-
vybę sustingusioms kreditų rinkoms.

Tarp svarbiausių šio 106 psl. įs-
tatymo projekto – 2008 m. skubaus
ekonominio stabilizavimo dokumen-
to – punktų yra skubus 250 mlrd. do-
lerių (599 mlrd. litų) skyrimas, kad
vyriausybė galėtų supirkti ,,blogą”
turtą. Įstatymo projekte numatyti
įgaliojimai prezidentui patvirtinti dar
100 mlrd. dolerių (239,5 mlrd. litų)
skyrimą.

AZIJA

,,Tai supirkimas, kad galėtume apsukti savo ekonomiką”, – sakė Atstovų Rūmų
pirmininkė N. Pelosi.                                                                           AFP nuotr. 

Vilnius, rugsėjo 29 d. (Balsas.lt)
– Negalutiniai savaitgalį vykusių
Baltarusijos parlamento rinkimų
rezultatai rodo, kad į parlamentą
nepateko nė vienas opozicinėms
jėgoms atstovavęs politikas. Tai esą
paaiškėjo, kai buvo suskaičiuoti bal-

savimų rezultatai 100 iš 130 rinki-
minių apylinkių.

Baltarusijos centrinė rinkimų
komisija tokius rezultatus aiškina
tuo, kad baltarusiai esą bijo iš esmės
keisti savo gyvenimą ir dėl to yra lin-
kę balsuoti už jau patikrintą valdžią.
Oficialūs duomenys skelbia, kad dau-
guma opozicijos kandidatų surinko
nuo 5 iki 15 proc. balsų. 

Iš viso rinkimuose dalyvavo 264
kandidatai ir skelbiama, kad kai ku-
riose apylinkėse rinkėjai tiesiog netu-
rėjo jokių galimybių rinktis – sąraše
buvo vos po vieną kandidatą.  Oficia-
liai skelbiama, kad rinkimuose daly-
vavo 75,3 proc. Baltarusijos piliečių.
Nemaža dalis jų balsavo išankstiniuo-
se rinkimuose, kurių neprižiūrėjo
stebėtojai iš užsienio.

Sekmadienio vakarą opozicija
Minske surengė protesto akciją, ku-
rioje, kaip skelbiama, galėjo dalyvau-
ti nuo 500 iki kelių tūkstančių žmo-
nių. Opozicija teigia, kad rinkimų
metu buvo pažeista daug demokrati-
nių principų. Iš viso rinkimuose daly-
vavo 70 opozicijos atstovų.

Naujajame Baltarusijos parlamente ir
toliau vyraus A. Lukašenka šalininkai.

News Bridgepix nuotr. 

AFRIKA
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LYDI ŠVENTADIENIS
XXVI eilinis sekmadienis

Tegul nelieka vietos vaidams ar tuščiai puikybei, bet nuolankiai kitus ver-
tinkite aukščiau už save ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Bū-
kite tokio nusistatymo, kaip Jėzus Kristus. /Fil 2, 3-5/

Pakylėkime kitus
(Kun. Rytis Gurkšnys, SJ)

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.,

išskyrus savatgalius, klausykite seniausios
Amerikoje lietuviškos radijo laidos

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242

Kodėl netinka pavydėti kitiems
sėkmės? Kodėl turime džiaugtis kitų
pasiekimais ir laimėjimais? Kodėl
reikia „žiūrėti ne savo, bet kitų nau-
dos”? Turime „nuolankiai kitus ver-
tinti aukščiau”, nes ir mus kažkas
gyvenime pastūmėjo kilti aukštyn.
Neturėtume šiandien viso to, jei ne
tie žmonės, kurie mums padėjo augti.
Prisiminkime savo tėvus, savo gimi-
nes, savo mokytojus, savo bendrakla-
sius, savo bendradarbius, savo drau-
gus, savo kaimynus, netikėtai sutik-
tus žmones, kurie mums padėjo būti
ten, kur esame šiandien. Jie visi tik-
riausiai netilptų mūsų namuose. Nuo
jų labai priklauso tai, ką turime, kaip
jaučiamės ir kur esame. Gal tai buvo
jų padrąsinimo žodis, pasakytas kom-
plimentas ar pagyrimas sunkiomis
akimirkomis. Gal tai buvo mūsų se-
nelių ar tėvų nuolatinė malda už
mus. Sunkiomis akimirkomis visi jie
kėlė mus aukštyn – ten, kur esame
šiandien.

Vienas iš mano mokytojų Dale
Carnegie vienu metu konsultavo
dešimt milijonierių JAV. Nė vienas iš
jų nebuvo milijonierius, kai jis pradė-
jo su jais dirbti. Jie buvo paprasti,
neturtingi ir vidutiniški įvairių orga-
nizacijų vadovai. Kartą jis buvo pak-
laustas: „Treneri, kokia gi jūsų sėk-
mės paslaptis?” Dalis atsakė: „Visada
svarbiausia man buvo įžvelgti gerą-
sias mano kliento savybes, sugebėji-
mus ir talentus. Mano, kaip vadovų
trenerio, uždavinys – padėti jiems
atrasti savo stipriąsias savybes ir jas
ugdyti.” Šie jo žodžiai mus moko, kad
turime nepavydėti kitiems, bet padėti
jiems kilti aukštyn savo profesiniame
ir asmeniniame gyvenime. Karnegis
yra vienas įžymiausių ir labiausiai
skaitomų autorių šiandien.

Mano, kaip kunigo ir vadovų tre-
nerio, darbas – pakylėti kitus aukš-
tyn, kelti jų širdis, jų mintis, jų dvasią
tam, kad kiekvieno iš jūsų svajonės
išsipildytų. Kai taip darau, ir pats
įgaunu daugiau drąsos, energijos,
entuziazmo. Jei visi taip darysime,
sėsime gerumo sėklas, kurios neš
gausių vaisių ir mūsų pačių gyveni-
me. Jei padėsime kitiems siekti sėk-
mės, patys taip pat kilsime kartu su
jais. Šeimoje, darbe, bažnyčios ben-
druomenėje padėkime kitiems augti,
skirkime jiems laiko, pasikalbėkime,
padrąsinkime juos, supažindinkime
juos su mūsų pažįstamais specialis-
tais, paremkime studentus, globoki-
me našlaičius, aplankykime vienišus
žmones.

Padėkime kilti karjeros laiptais
savo bendradarbiams ir savo viršinin-
kams darbe. Neretai viršininko pa-
aukštinimas susietas su geriausių
pavaldinių paaukštinimu. Padėkime
net ir savo uošvei. Neatstumkime jos,
bet stenkimės jai būti atidūs ir gera-
noriški. Dažnai nuo to priklauso ir
mūsų šeimos darna. Jei taip darysi-
me, Dievas pasirūpins, kad ir mes
būtume pakylėti ir laimingesni gyve-
nime. Jis padarys taip, kad kažkas,
kažkur, kada nors ir mums netikėtai

pasitarnaus ir pakylės mus aukštyn.

Neseniai girdėjau pasakojimą
apie vieną jauną vyrą, vardu Patrick
Henry. Jis gimė visiškai aklas. Dėl
stipriai pažeistų kojų negalėjo išmok-
ti vaikščioti. Patricko tėvai buvo labai
nusivylę. Tačiau labai greitai jie pa-
stebėjo, kad jų sūnus turėjo nuosta-
bią dovaną – polinkį į muziką. Bū-
damas devynių mėnesių jis pradėjo
groti pianinu. O vėliau ir įvairiais
kitais instrumentais. Dar būdamas
vaikas jis tapo ne tik žinomu pianis-
tu, bet ir pasaulinio garso trimi-
tininku. Puikiai grojo trimitu. Kai
studijavo universitete, buvo pakvies-
tas į valstybinį pučiamųjų orkestrą,
kuris grodavo įvairių eisenų metu.
Žinoma, jo negalia neleido jam pa-
čiam žygiuoti eisenoje. Jis judėdavo
tik su neįgaliojo vežimėliu. Bet tai
nesužlugdė jo svajonės dalyvauti ir
groti eisenose. Jo tėvas paliko savo
gerai apmokamą darbą ir įsidarbino
pašte naktinėje pamainoje tam, kad
galėtų savo sūnui padėti dienos metu
dalyvauti paskaitose ir orkestro eise-
nose. Jis kartu su savo sūnumi daly-
vaudavo visose orkestro repeticijose,
mokėsi visų orkestro muzikantų
eisenos judesių. Jis nepalikdavo savo
sūnaus stovėti šalia su vežimėliu, bet
stumdavo jį vežimėlyje, kruopščiai
atlikdamas visus judesius, kuriuos
darydavo kiti muzikantai, žygiuoda-
mi eisenoje. Jis stumdė tą vežimėlį su
tokia energija, kad atrodė kaip jaunas
studentas, besišypsantis, linksmas,
energingas. Tokiu būdu jis ne tik
stumdė sūnaus vežimėlį, bet ir kėlė jo
dvasią aukštyn tam, kad Patrickui
dar labiau sektųsi gyvenime.

Po keleto metų jis pasakojo žur-
nalistams apie savo nusivylimą, kai
gimė Patrickas. Tuomet jis klausė
Dievo: „Kodėl tokia nelaimė atsitiko
būtent mums? Kodėl mums gimė
toks vaikas? Už ką mums tokia kan-
čia?” Po daugelio metų, praleistų gy-
venant su sūnumi, jiedu su žmona vėl
klausė: „Už ką mums tokia dovana –
turėti tokį talentingą, mielą ir įžymų
vaiką? Kodėl davei mums tokį vai-
ką, kuris atnešė mums tiek daug
džiaugsmo? Už ką mes patyrėme tiek
daug laimės šeimoje?”

Pamąstykime šiandien: „Ką mes
keliame aukštyn? Kam mes pade-
dame gyvenime? Kas yra tas žmogus,
kurį mes remiame, padrąsiname,
globojame? Kas yra tie žmonės, nuo
kurių priklauso mūsų gyvenimo
džiaugsmas, ramybė, turtai, sveikata
ir kitos sritys? Ar galėtume juos
įvardyti?” Klauskime šiandien savęs:
„Ar mes stengiamės ką nors pakylėti?
Ar mes padrąsiname savo šeimos na-
rius? Ar mes paremiame šalia mūsų
gyvenančius? Ar mes įžvelgiame ge-
rąsias savo bendradarbių ir viršinin-
kų savybes? Ar džiaugiamės, kai ki-
tiems žmonėms labiau sekasi negu
mums patiems?”

Kartais sakome: „Neturiu laiko
rūpintis kitų svajonėmis, nes labai
užimtas savo           Nukelta į 9 psl.

Buvęs Seimo narys dr. K. Bobelis
Čikagoje pasigedo draugų

EDVARDAS ŠULAITIS

Rugsėjo mėnesio pradžioje apie
savaitę Čikagoje ir jos apylinkėse pra-
leidę dr. K. Bobelis ir jo žmona Dalia
apgailestavo, kad čia nepavyko sutik-
ti daug pažįstamų ir bendradarbių.

„Daugumą jų jau radome Šv. Ka-
zimiero ar Lietuvių tautinėse kapinė-
se, o jų pavardės yra iškaltos pamin-
kluose ir jie patys ten  radę amžiną
poilsį”, – teigė dr. Kazys Bobelis, bu-
vęs pagrindinių išeivijos organizacijų
– ALT’o (Amerikos lietuvių tarybos)
ir VLIK’o (Vyriausiausiojo Lietuvos
išlaisvinimo komiteto) pirmininkas.

O 1990-aisiais grįžus gyventi į
Lietuvą, šis vyras jau 1992 m. buvo
išrinktas į LR Seimą, į kurį perrink-
tas net 4 kartus. K. Bobelis prieš 2
metus iš Seimo pasitraukė savo noru,
nors jo kadencija dar būtų tęsusis iki
šių metų spalio mėnesio, iki naujojo
Seimo rinkimų.

Neseniai Lietuvoje išleistoje
stambioje 575 psl. knygoje „Daktaro
Kazio Bobelio politinė biografija”,
tiksliau pasakius, pirmoje jos dalyje,
kuri vadinasi „Tarnystė Lietuvos
laisvės bylai”, jos autorius dr. Jonas
Aničas apie šį vyrą taip rašo: „Jūs
imate į rankas knygą apie savitą as-
menybę – žinomą medicinos daktarą
ir profesionalų politiką Kazį Bobelį.
Eskulapo ir politiko derinys nėra
retas reiškinys lietuvių visuomenės
istorijoje: Jonas Basanavičius (1851–
1927), Antanas Vileišis (1856–1919),
Vincas Kudirka (1858–1899), Jonas
Šliūpas (1861–1944), Kazys Grinius
(1866–1950). Šią plejadą būtų galima
tęsti. Visą gyvenimą būdami ištikimi
Hipokrato priesaikai, jie pasišventė
kovai už Lietuvos laisvės idealus.”

Toliau jis dar prideda: „Dr. Ka-
ziui Bobeliui politinė veikla tapo ant-
ruoju pašaukimu. Derindamas šį pa-
šaukimą su mediko profesija ir vado-
vaudamas žymiausioms lietuvių poli-
tinėms organizacijoms, dr. K. Bobelis
įnešė reikšmingą indėlį į kovą dėl Lie-

tuvos išvadavimo iš svetimųjų okupa-
cijos...”

Bus išleista ir antroji 
knygos dalis

Nors leidėjai – „Vagos” leidykla –
neskuba išeivijai atsiųsti pirmosios
dalies egzempliorių ir kol kas čia jų
negalima įsigyti, jau beveik paruošta
antroji knyga. „Ji turbūt pasirodys
prieš Naujuosius metus”, – teigė dr.
K. Bobelis, kai užklausėme jo apie šio
leidinio tęsinį.

Ši dalis galbūt bus įdomesnė už
pirmąją, nes joje atsispindės dr. K.
Bobelio veikla tėvynėje, darbas LR
Seime, kur ketverius metus jis buvo
reikšmingo Seimo Užsienio reikalų
komiteto pirmininkas, o 1997 m. kan-
didatavo į Lietuvos Respublikos pre-
zidentus. Vienu metu pagal populia-
rumą buvo 2-3 politikas visoje Lie-
tuvoje, tačiau nevengė kontroversijų
ir tarp užsienio lietuvių nelabai buvo
mėgstamas.

Čikagoje  pasirodė po 14 metų

Galbūt tai ir buvo priežastis, ko-
dėl dr. K. Bobelis taip seniai viešėjo
Čikagoje, nes, kiek teko patirti, dalis
čionykščių veikėjų nelabai norėjo
bendrauti su juo.

„Čikagoje paskutinį kartą buvau
1994-aisiais, kai čia vyko ALT’o kon-
ferencija. Tuomet jau porą metų dir-
bau LR Seime ir buvau žinomas Lie-
tuvos politikas”, – sakė dr. K. Bobelis,
kuris kartu su savo žmona Dalia, gar-
siųjų Vileišių šeimos atžala, į Čikagą
atvyko iš St. Petersburg  miesto Flo-
rida valstijoje, kur jie yra įsikūrę. Šia-
me mieste jie gyveno ir prieš išvykda-
mi 1990-aisiais į Lietuvą. Dirbdamas
Seime, į šią vietovę dr. K. Bobelis sug-
rįždavo tik atostogų. Kai pasitraukė
iš LR Seimo nario pareigų, jis ir vėl
čia leidžia savo gyvenimo dienas, nors
dar kartkarčiais aplanko Lietuvą, ku-
rios labui pašventė daug daug metų.

Dr. Kazys Bobelis su žmona Dalia Čikagoje aplankė ir visuomenės veikėją
Teodorą Rudaitį.
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

Valandos pagal susitarimâ
TTeell.. 331122--333377--11228855

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimâ�

EEUUGGEENNEE CC.. DDEECCKKEERR,, DDDDSS,, PP..CC..
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
44664477 WW.. 110033 SStt..,, OOaakk.. LLaawwnn,, IILL
5555 EE.. WWaasshhiinnggttoonn,, SSuuiittee 22440011,,

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600.. 

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, MM..DD..
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell.. 881155--774411--33222200

SKELBIMAI

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SSttss.. 55 iirr 66

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell.. 770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

IŠNUOMOJA Skelbimai 
,,Ieškau darbo”

,,Drauge” spausdinami
nemokamai. 

Tel. 773-585-9500. 

Išnuomojamas 4 kamb. butas
su baldais. Kedzie ir 66 pl. 

Naujasniame name.
Tel. 708-656-6599

Baltoji knygaBaltoji knyga
(Nūdienės Lietuvos šviesuolių mintys apie Lietuvą ar jos ateitį)

Nr. 38

Šiluvos atlaidai. Lietuva.                                               Dalios Cidzikaitės nuotr.

Todėl tarp TV kanalų ir leidinių
vyksta arši konkurencija, dažnai ne-
paisant jokių ,,įvaizdžių” ar net žmo-
nių kvailinimo. Taip negaliu sakyti
apie visus leidinius, išlaikančius tam
tikrą orumą.

Pasibaisėjimą kelia dar ir tai, jog
kai kurios vadinamos žiniasklaidos
priemonės įvairiais būdais telkia
savas primityviausias skaitančiųjų ir
žiūrinčiųjų bendrijas, ugdo jų pusiau
kriminalinį skonį, nepaleisdamos jų
iš savo akiračio, pradedant vaikais ir
baigiant nestabilios kultūrinės orien-
tacijos ,,vartotojais”. O jeigu, sakysi-
me, atsirastų kita masinė paklausa,
visos TV imtų rodyti operas ir bale-
tus, kaip dabar yra Baltarusijoje, o
laikraščiai rašytų tik apie gerus
valdžios darbus, profesoriai ir kuni-
gai mus mokytų gražiai ir teisingai
gyventi.

Bet profesionalios kultūros domi-
navimas tam tikruose TV kanaluose
vis dėlto yra neįmanomas, nes mūsų
visuomenė tebėra labai nestabili ir
leidžiasi manipuliuojama dažnai pri-
mityviausios spaudos ir TV laidų.

Nesiūlau įvesti cenzūros. La-
biausiai ko lietuviai dar vis neišmoko,
tai laiku išjungti televizorių! Nors ir
pavieniui, bet šitaip pasitrauktume iš
minios, kurią paskui save veda įvai-
rios ,,žvaigždės”, prodiuseriai, ,,anek-
dotų karaliai”, politiniai plepiai. Ne-
duokime uždirbti tiems, kurie mus
nuolat piktina ar kvailina. Tada ne-
būtume tokie ir tais, ką matome, ko
klausomės, ką skaitome ir kuo pikti-
namės! Ten mums rodo mus, kokie
mes sutinkame būti! Ar ne patys sa-
vimi kartais pasišlykštime, kalbėda-
mi apie žiniasklaidą? O tai jau šis tas.

Romas SAKADOLSKIS
Esama didelio atotrūkio tarp to,

ką žiniasklaidoje (spaudoje, eteryje ir
internete) sužinome apie save ir savo

valstybę, ir to, ką patys suvokiame.
Žiniasklaida nėra ir negali būti vei-
drodis, kuriame matyti bendruome-
nės ar valstybės atspindys. Geriausiu
atveju ji pateikia tai, kas naudinga
skaitytojui, klausytojui arba žiūrovui,
kuris stengiasi suprasti tikrovę. Blo-
giausiu atveju jos darbo vaisius tėra
gyvenimo karikatūra. 

Lietuvoje, deja, dažniau matau
karikatūrą, kuri, beje, visai nejuo-
kinga. Mūsų viešąją erdvę iškraipo
papirkti leidėjai, ciniški žurnalistai,
kurie dalyvaujant korumpuotiems
verslininkams ir politikams kuria
laisvos žiniasklaidos regimybę. Pati
laisvė apibrėžiama patogiai siaurai –
kaip valdžios cenzūros nebuvimas. O
akys užmerkiamos, kai ta pati valdžia
arba politinių partijų veikėjai perka
laikraščių puslapius užsakomiesiems
straipsniams, eterį – tokiems pat re-
portažams, beje, dažnai tai slėpdami
nuo auditorijos. Akys užmerkiamos,
kai stambūs verslininkai viešai giria-
si apie žiniasklaidos priemonių pa-
pirkinėjimą. 

Taip, Lietuvoje cenzūros nėra,
bet informacija skelbiama arba ne-
skelbiama pagal tos pačios valdžios,
politikų, verslininkų užsakymą. Prie-
vartą pakeitė pinigas. Manyti, kad tai
– laisvė, yra infantiliška. 

Ypač ydingas yra paties žinias-
klaidos verslo neskaidrus tvarkymas
ir stoka stiprios žurnalistų profesinės
sąjungos – tokios, kuri gintų korup-
cinės veiklos atsisakantį žurnalistą.
Tie du dalykai, labiau negu kas kita,
keistų tai, ką kasdien matome, gir-
dime ir skaitome. 

Deja, šiandien Lietuvoje vyrauja
nesveikas pasyvumas žiniasklaidos
atžvilgiu. Tai parodo ir abejingumas
tai padėčiai, kuri yra įsigalėjusi
mokesčių mokėtojų išlaikomoje viešo-
joje įstaigoje – Lietuvos radijuje ir
televizijoje (LRT).      Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl. už parankės
vedžioja, 50 nuošimčių jos vadovau-
jamos Vokietijos piliečių Baltijos šalių
gynybai priešintųsi. Vėjais švilpauja
po Europą žinios, kad Baltijos valsty-
bių nuo Rusijos ginti nenori nei Ita-
lijos, nei Ispanijos piliečiai, nors
Prancūzijos ir ypač Anglijos piliečiai
kariautų už Baltijos valstybes prieš
Rusiją. Atkreipiant dėmesį į šiuos
duomenis, atrodo, kad pokyčių reikia
ne vien tik JT organizacijoje, bet ir
ES.

Dėl to reikia sveikinti P. Vaitie-
kūną už pastangas į visų ES narių
gynybą (aišku, įtraukiant ir Baltijos
valstybes), pakviesti ir Jungtines

Amerikos Valstijas. Taip pat manau,
kad V. Adamkaus ir Georgo Busho bei
V. Vaiteikūno ir C. Rice susitikimuose
bus aptariamos ir nuolatinių NATO,
tiksliau – JAV, karinių dalinių Lie-
tuvoje įkurdinimo galimybės. Žiūrint
į šiandienės Europos padėtį ir nuo-
taikas, tik šitaip Lietuva gali būti
saugi, nepaisant Lietuvos vadovo
prikalbėtų žodžių JT, sakant tiesą
visiems 192 valstybių vadovams į
akis. Jie nieko nereiškia, kaip ir
pačios JT. Paguoda mums ta, kad gal
labiau buvo įsidėmėtas garsiau ištar-
tas Lietuvos vardas, kurio gali vėl
nebelikti.

Balsas.lt 

Drąsūs žodžiai Jungtinėse Tautose

Atkelta iš 8 psl. problemomis ir
planais.” Bet tai neteisinga mąstyse-
na. Mūsų svajonių išsipildymas su-
sietas su mus supančiais žmonėmis.
Kartais kenčiame nuo visokių ligų,
problemų, trūkumų, konfliktų, nes
per daug rūpinamės vien tik savimi.
Stengiamės lenktyniauti su kitais ir
dažnai kovojame su kitais, žiūrėdami
vien tik savo naudos. Net ir šeimose
kovojame, lenktyniaujame ir ginči-
jamės. Dievas mums siunčia tuos
žmones, kuriuos turime ugdyti, pa-
remti, padrąsinti. Kai padrąsiname
kitus, paremiame, džiaugiamės kitų
sėkme ir darbo rezultatais, tada ir
patys tampame dar labiau palaiminti.
Pradėkime nuo savo šeimos. Padrą-
sinkime, paremkime, padėkime savo

šeimos nariams.

Kasdien sutinkame daug žmo-
nių, nuo kurių priklauso ir mūsų
pačių džiaugsmas, ir mūsų svajonių
išsipildymas. Kai mes kitus pastūmė-
jame aukštyn, tai ir patys kartu
kylame. Kuo labiau patarnaujame
kitiems, tuo daugiau palaimos susi-
laukiame ir patys savo gyvenime.
Kuo daugiau laiko ir dovanų skiria-
me kitiems, tuo turtingesni, svei-
kesni, ramesni ir laimingesni tam-
pame mes patys. Mūsų svajonės pil-
dosi, mūsų siekiai tampa tikrove, nes
pirmiausia žiūrime ne savo, bet kitų
naudos.

Bernardinai.lt

Pakylėkime kitus
(Kun. Rytis Gurkšnys, SJ)
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Washington, DC paminėta
Lietuvos žydų genocido diena  
Lietuvos ambasadorius JAV Au d -

rius Brūzga rugsėjo 25 d. JAV Ho -
lokausto atminties muziejuje Wa -
shington, DC (United States Holo -
caust Memorial Museum) pagerbė
An trojo pasaulinio karo metais Lie -
tuvoje žuvusių žydų atminimą. Holo -
kausto aukų atminimo salėje prie Pa -
nerių ir IX Forto aukų memorialinės
lentos ambasadorius Audrius Brūzga
uždegė atminimo žvakutę.

Ambasadorius A. Brūzga aplankė

muziejaus Vilniaus ir Kauno žydų
geto ekspozicijas, taip pat Izraelio na -
cionalinio Holokausto atminties me -
morialo Yad Vashem ekspoziciją. Bu -
vo prisiminti ir tie Lietuvos gyvento-
jai, kuriems Yad Vashem suteikė Pa -
saulio tautų teisuolio vardą už žydų
gelbėjimą Antrojo pasaulinio karo
me tais. 

LR ambasados 
Washington, DC info

Ambasadorius Audrius Brūzga uždegė atminimo žvakutę. 

Septyniolika metų kaupta 
Šiaurės šalių literatūra – Vilniaus 

universiteto bibliotekai 
Šiaurės ministrų tarybos biuras

Lietuvoje pertvarko savo biblio teką.
Per 17 metų biblioteka sukaupė apie
3,500 vnt. knygų, leidinių bei garso ir
vaizdo įrašų. Didžiąją fondų dalį nus-
pręsta padovanoti Vilniaus univer-
siteto bibliotekai. Šiaurės mi nistrų
tarybos biure lieka Šiaurės šalių fil-
moteka – filmų DVD formate kolekci-
ja.

Oficiali fondų perdavimo iškil-
mės vyks š. m. spalio 3 d. Vilniaus
universitete. Iškilmėse dalyvaus
Šiaurės ministrų tarybos biuro direk-
torius Teppo Heiskanen ir Vilniaus
universiteto rektorius profesorius  dr.
Benediktas Juodka.

„Didžiuojamės, galėdami groži -
nės ir negrožinės literatūros, o taip

pat muzikos kolekcijas perduoti se -
niau  sio Lietuvoje universiteto biblio -
tekai. Mūsų biuras toliau tęs filmote -
kos veiklą, kurioje visi norintys kvie -
čiami nemokamai skolintis Šiaurės
ša lių filmus”, – teigia Teppo Heis -
kanen.

Šiandien Šiaurės šalių filmoteka
yra sukaupusi daugiau nei 200 vnt.
filmų DVD formatu ir ši kolekcija to -
liau plečiama. Geriausi ir įdomiausi
filmotekos filmai kas antrą trečiadie -
nį pristatomi Šiaurės šalių kino klube
„Skalvijos” kino centre Vilniuje.

Šiaurės ministrų tarybos biuro
biblioteka veikė nuo 1991 m., kai Vil -
niuje buvo įsteigtas Šiaurės ministrų
tarybai atstovaujantis biuras.

Alfa.lt

E. Minkštimas koncertuos
JTO būstinėje

Jungtinių Tautų Organizacijos
(JTO) būstinėje New York spa lio 10
dieną įvyks pianisto Edvino Mink š-
timo rečitalis. Jaunasis meni ninkas
taps pirmuoju lietuviu, grojusiu to -
kioje garbingoje auditorijoje.

V tarptautinio M. K. Čiurlionio
pia nistų konkurso Vilniuje (2007 m.)
laureato E. Minkštimo koncertą ren-
gia JAV – Baltijos fondas (US – Baltic
Foundation – USBF) kartu su Lie -
tuvos pasiuntinybe Jungtinėse Tau -
tose. USBF  – vienas didžiausių fon-
dų, kurio veikla susijusi su Bal tijos
šalimis. Daugybė iškilių žmonių iš
Estijos, Latvijos ir Lietuvos yra šio
fondo nariai. Galima paminėti lietu-
vius tarybos narius Audrey Gruss,
Kazickus ir kt.

E. Minkštimas yra vienas ryš-
kiausių jaunų Europos pianistų, šiuo
metu baigiantis doktorantūros studi-
jas garsiojoje Juilliard menų mokyk-
loje New York. Daugelio tarptautinių
konkursų nugalėtojas yra koncer-
tavęs solo ir su orkestrais Lenkijoje,
Vokietijoje, Danijoje, Kanadoje, JAV,
Prancūzijoje. JTO radijas ir televizija
įrašys lietuvaičio rečitalį.

E. Minkštimas puikiai žinomas
Čikagos muzikos mylėtojams. Greitai
jį dar kartą išgirsime  ,,Draugo” meti -
niame koncerte. Jis niekada neat-
sisako dalyvauti lietuviškuose rengi -
niuose. 

Aišku, kiekvienas menininkas
no ri koncertuoti garsiose salėse, ta -
čiau patekti į jas nėra lengva. Su
USBF E. Minkštimas bendradarbiau-
ja jau seniai. Nuo pat  atvykimo į JAV
2003-iaisiais jis dalyvauja šios organi-
zacijos rengiamuose projektuose. Da -
lyvavimas renginiuose plečia pa -
žintis, apie menininką išgirsta daug
žmonių. Fon das ne tik pažinojo jau -
nąjį me nininką, tačiau žinojo ir jo
grojimą. Neseniai įkurtas USBF pa -
dalinys Baltijos meno fondas (Baltic
Art Fund – BAF) tęsia šį bendradar-
biavimą. Koncertas Jungtinių Tautų
būstinėje bus pirmas tokio lygio BAF
renginys, ir, tikimės, ne paskutinis.
USBF nuolatos rengia aukščiausio ly -
gio diplomatines konferencijas, ap do -
vanojimų iškilmes, kuriose da lyvauja
Baltijos regiono politikai, am basado-
riai, prezidentai kartu su JAV politi-
niu elitu. Tad E. Minkštimui ir buvo
pasiūlyta surengti koncertą būstinės
Dago Hammarskjold vardo salėje.

,,Didžiuojuosi šia garbe  – atsto-
vauti savo šaliai šioje salėje pasaulio
politikų ir visuomenės veikėjų aki-
vaizdoje. Salė labai graži, amfiteatro
plano, šviesi, jauki, nors ir nedidelė:
joje telpa per du šimtus klausytojų.
Turėtų būti puikus renginys”, – dali-
nosi savo džiaugsmu ir jauduliu E.
Minkštimas ,,Lietuvos žinių” žurna-
listui.

Žinoma, kad į šį koncertą pasik-
lausyti jaunojo pianisto atvyks
Juilliard mokyklos prezidentas dr.
Joseph W. Polisi, Rocke feller šeima,
kompozitorius Philip Glass, lietuvių
avangardinio kino legenda Jonas Me-
kas, žymūs pianistai Jeffrey Swann ir
Jerom Lowenthal, USBF prezidentė

estė Maria Kivisild Ogrydziak ir tary-
bos narių Juozo ir  Aleksandros bei
Jūratės Kazickų šeima, Audrey ir
Martin Gruss.

Programoje skambės ypatingo
virtuoziškumo reikalaujantys ir pub-
liką uždegantys kūriniai: žymiausio
visų laikų fortepijono virtuozo Fe-
renz Liszt „Mefistofelio valsas” ir
„Don Žuano fantazija”, ekscentriškos
Charles Alkano variacijos, kuriose
atvaizduojami Ezopo pasakėčių vei-
kėjai, M. K. Čiurlionio lietuviškos gi-
jos ir Isaaco Albeniz „Ispanijos dai-
nos” – romantinis ciklas, grindžia-
mas ispanų folkloru. Kartu su šiais
kūriniais klausytojai išgirs trumpes-
nius Sergej Rachmaninov, Frederic
Chopin kūrinius. Koncertas truks

apie valandą.
Džiaugdamasis galimybe koncer-

tuoti tokioje garsioje salėje E. Minkš-
timas ,,Lietuvos žinioms” sako: ,,Tai
išskirtinė galimybė ne tik asmeniui
(šiuo atveju – man), bet ir Lietuvos
fortepijono mokyklai, muzi kos kul-
tūrai apskritai. Galiausiai, pasaulio
akyse mūsų tautiečiai atrodys ne
kaip mušeikos ir mašinų vagys, bet
kaip lygiaverčiai pasauli nės kultūros
kūrėjai. Tai yra labai svar bu”.

Valstijose iki šiol nebuvo fondo,
remiančio menininkus iš Baltijos
šalių. BAF – šio jaunučio fondo
(pirmi ninkas Ernestas C. Ras kaus -
kas) tikslas  – padėti daugybei puikių
jaunų menininkų, lietuvių muzikų,
pianistų (Andrius Žlabys, Gabrielius
Alekna, Ieva Jokūbavičiūtė, Aidas
Puodžiukas). Jauniems muzikams,
menininkams labai svarbi finansinė
parama, norint patekti į pasaulinį at-
likėjų elitą.

Ateityje E. Minkštimas žada savo
žinias perteikti jauniems lietuviams
muzikams. Padėti jiems plėsti ryšius,
koncertuoti, sukurti bendradarbiavi-
mo galimybes ir projektus, kuriuose
susitiktų Juilliard, Paryžiaus konser-
vatorijos ir Vilniaus muzikai. Jis sva-
joja ir apie tai, kaip pritraukti inves-
tuotojų Lietuvos kultūros plėtrai,
kaip pasauliui parodyti, kokias pui-
kias muzikines tradicijas ir kokius
gerus muzikos atlikėjus turi Lietuva.

Norisi palinkėti naujai įkurtam
BAF fondui sėkmės rengiant gražius
ir prasmingus renginius.

Paruošta pagal lietuvišką spaudą.
Laima Apanavičienė

Vilniaus Radvilų rūmuose atidaryta Algimanto Kezio paroda ,,Formos ir
šviesos efektai”. Nuotraukoje: A. Kezį sveikina žymi Lietuvos menotyri-
ninkė Ingrida Korsakaitė.                                         Aušrelės Gibežienės nuotr.

Edvinas Minkštimas

Anelė Apeikis, gyvenanti Los Angeles, CA, su geriausiais linkėji-
mais atsiuntė 50 dol. auką „Draugo” leidybai paremti. Labai ačiū.

Valerija Čepaitis, gyvenanti Chicago, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir grąžindama pokylio loterijos bilietėlių šakneles paaukojo
50 dol. auką. Labai jums ačiū.
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Ambasada pasodino medelį 
„Ventos” mokykloje

Lietuvos ambasada Kanadoje,
prisijungdama prie pasaulinės me-
delių sodinimo akcijos „Global Tree
Planting Day” ir Europos Sąjungos
ambasadorių Otavoje tradicijos, š. m.
rugsėjo 22 dieną padovanojo ir pa-
sodino medelį „Ventos” pradinėje
mokykloje Kanados sostinės prie-
miestyje.

Carp miestelyje esančią „Ventos”
mokyklą, kurią lanko apie 100 vaikų,
įsteigė Lietuvoje gimusi ir aukštąjį
išsilavinimą įgijusi vaikų pedagogė
dr. Agota Šidlauskaitė.

Kalbėdama susirinkusiems vai-
kams, mokyklos dėstytojams ir apy-
linkės spaudos atstovams, Lietuvos
ambasadorė Gintė Damušytė pra-
nešė, kad Lietuvoje ir 120-yje kitų
šalių daugiau nei 1000 mokyklų įsi-
jungė į šią akciją.

Šįmet per rudens lygiadienį sodi-
nama 300,000 medelių Europoje, Azi-
joje, Okeanijoje, Afrikoje ir JAV. Šio
projekto tikslas yra atkreipti kiek-

vieno pasaulio piliečio – ar jis gyvena
Lietuvoje, Kanadoje, ar kitoje šalyje –
dėmesį į aplinkosaugos problemas.

„Lietuvos ambasados dovana
‘Ventos’ mokyklai – sidabrinė eglė,
yra skirta ne tik geriems Lietuvos-
Kanados santykiams prisiminti, bet
ir mūsų šalių bendram siekiui už-
tikrinti švaresnį, žalesnį ir saugesnį
pasaulį. Be to, mus jungia ir šios
mokyklos Kanadoje steigėja, kuri yra
kilusi iš Lietuvos”, – sakė amba-
sadorė G. Damušytė.

Ambasadorė D. Damušytė, dr. A.
Šidlauskaitė ir Ventos mokinys sim-
boliškai pasodino eglutę, o mokyklos
vaikai sudainavo specialią šiai akcijai
sukurtą dainą.

Renginio moksleiviams buvo iš-
dalytos Lietuvos ambasados ir Euro-
pos Komisijos delegacijos Kanadoje
skirtos dovanėlės, kartu ir leidiniai
apie Lietuvą, su kuriais vaikai bus
supažindinti mokykloje. 

Lietuviams.com

A † A
Inž. ANTANAS BRAZDŽIŪNAS

Mirė 2008 m. rugsėjo 27 d., sulaukęs 86 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
Gyveno Palos Park, IL, anksčiau Čikagoje.
Nuliūdę liko: žmona Vanda Kabliauskaitė-Brazdžiūnienė; sūnus

Antanas su žmona Bonita, dukterys Dana su vyru Tom Andresek ir
Kristina su sužiedėtiniu Dan Dunning; 2 anūkai; 3 proanūkiai;
sesuo Adelė Tamoševičienė su šeima Lietuvoje.

A. a. Antanas priklausė Liet. inž. sąjungai.
Velionis bus pašarvotas antradienį, rugsėjo 30 d. nuo 4 v. p.p. iki

9 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave.
(arti Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, spalio 1 d. 10 val. ryto Petkus
Lemont laidojimo namuose, iš kur a. a. Antanas bus palydėtas į Pal.
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10:30 val. ryto bus auko-
jamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palaidotas  Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.

Vietoj gėlių prašom aukoti Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažny-
čiai.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Donald. M. Petkus, 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

KANADA

AUSTRIJA

Zalcburge - Baltijos šalių menininkų
darbų paroda

JUNGTINÈ KARALYSTÈ

Londone šiemet vėl šurmuliuos lietuviška
kalėdinė mugė

ÕVEDIJA

Pietų Švedijoje - džiaugsmo šventė
vaikams iš Lietuvos

SUOMIJA

Kotkoje atidaryta paroda 
„Pamirštos Kuršių marios”

Zalcburgo dailininkų sąjungos
galerijoje „Berchtoldvilla” Lietuvos
ambasadorius Austrijoje Giedrius
Puodžiūnas kartu su Latvijos ir
Estijos ambasadų atstovais rugsėjo
19 dieną atidarė Baltijos šalių Ne-
priklausomybės 90-mečiui paminėti
skirtą parodą.

Bendrų projektų tradicijomis
garsėjančiose patalpose iki spalio 24
dienos bus rodomi ir Lietuvos me-
nininkų – Arūno Baltėno, Elvyros
Katarinos Kriaučiūnaitės bei Nijolės
Šaltenytės – kūrybos darbai.

Parodos kuratorius ir geras
Baltijos šalių vaizduojamojo meno
žinovas Peter Rieder šiuo savo pro-
jektu stengėsi pristatyti kuo didesnę
išraiškos priemonių įvairovę. Zalc-

burgo meno mylėtojai galės šia proga
susipažinti su tapybos, grafikos, fo-
tografijos ir objektų darbais.

Ilgametė Vilniaus ir Zalcburgo
menininkų partnerystė ir vaisingi
kultūriniai mainai į bendrus projek-
tus prieš keletą metų paskatino įsi-
jungti Latvijos ir Estijos meno kū-
rėjus. Šių metų „Ars Baltica” parodo-
je pirmą kartą rodomi ir Suomijos
menininkų darbai. (...)

Paroda yra įtraukta į spalio 4
dieną Austrijoje vykstančios „Ilgosios
muziejų nakties” programą, todėl
apie ją sužinos ir į šį gausiai lankomą
renginį atvykstantys kitų Austrijos
miestų meno mėgėjai. 

Lietuviams.com

Gruodžio 4-6 dienomis Londone
vėl šurmuliuos lietuviška kalėdinė
mugė, rengiama Lietuvos komercijos
rūmų bei Lietuvos ambasados. Šven-
tės metu bus galima pasivaišinti
lietuviškais patiekalais, įsigyti lietu-
viško maisto, suvenyrų ir kitų prekių.
O dalyvius ir svečius linksmins tau-
tiniai ansambliai.

Šventė vyks Meridiano aikštėje,
(Meridian Square, E15) prie Strat-
fordo metro stoties. Kaip ir pernai,
eglutę įžiebti kartu su ambasadoriu-
mi Vygaudu Ušacku vėl kviečiams
Newhamo savivaldybės meras, seras
Robin Wales. Norą dalyvauti šventėje

jau pareiškė ne tik JK įsikūrę lietu-
viai verslininkai, bet ir Lietuvos pre-
kybininkai.

Tris dienas truksianti mugė pra-
sidės gruodžio 4 dieną, aštuntą valan-
dą ryto. Gruodžio 4-6 dienomis mugė
vyks nuo 8 val. ryto iki 7 val. vakaro.

Mokestis mugės dalyviams – £35.
Komercijos rūmai padės dalyviams
organizuoti prekyvietę (palapines,
stalus), atvykstantiems iš Lietuvos
surasti gyvenamą vietą.

Norintys registruotis kreipkitės į
Olgą Jachimovič elektroniniu paštu
olga@eurobaltika.co.uk.

Lietuviams.com

Kotkos miesto centrinėje bib-
liotekoje rugsėjo 24 dieną atidaryta
lietuvių menininkų Alberto Krajins-
ko ir Jūratės Bučmytės dailės paroda
„Pamirštos Kuršių marios”.

Parodoje – akvarelės, tapybos ir
grafikos darbai su Kuršių nerijos
gamtos, istorijos, kultūros vaizdais.
Paroda jau buvo rodyta 2007 metais
Helsinkyje ir yra susilaukusi didelio
Suomijos meno mėgėjų susidomėji-
mo.

Lietuvos ambasadorė Suomijoje
Halina Kobeckaitė parodos atida-
ryme pažymėjo, kad Kuršių nerija
2000 metais dėl savo gamtos unikalu-
mo buvo įtraukta į UNESCO Pa-
saulio paveldo sąrašą. Ambasadorė
pabrėžė, kad Lietuvai didelį susi-

rūpinimą kelia Baltijos jūros eko-
loginės problemos ir ši tema yra vie-
na svarbiausių Lietuvos ir Suomijos
bendradarbiavimo darbotvarkėje.

Parodos atidaryme taip pat
kalbėjo Kotkos miesto tarybos pirmi-
ninko pavaduotojas Markku Saasta-
moinen. Kotka ir Klaipėda – nuo
1994 metų yra susigiminiavę miestai.

Parodą surengė Suomijos garbės
konsulas Lietuvoje Krister Castren,
Suomijos lietuvių bičiulių draugija
„Donelaitis”, Suomijos ir Lietuvos
kultūros fondas bei Lietuvos ambasa-
da Suomijoje. Ji veiks tris savaites, po
to bus perkelta į Salo miestą, kur ją
globos Turku miesto Donelaičio
draugijos skyrius.

Lietuviams.com

Švedijos ūkininkas Bengt Nils-
son su žmona Lena rugsėjo 28 dieną
pakvietė sergančius vėžiu lietuvių
vaikučius į šventę savo sodyboje pietų
Švedijoje, 30 km į pietus nuo Kris-
tianstad. Tai jau septintoji tokia
šventė ligoniukams vaikams, jų šei-
moms bei juos globojantiems medi-
kams, į kurią lietuviai buvo pakviesti
pirmą kartą.

Šventė oficialiai vadinama „Par-
šelio švente”, nes visi svečiai vaišina-
mi keptu paršeliu. Į šią džiaugsmo
šventę iš Lietuvos į Švediją specialiu
lėktuvu atskrido 12 šeimų, kurių
vaikai serga onkologinėmis ligomis,
lydimų paramos fondo „Rugutė” va-
dovų, gydytojos, kunigo ir savanorių.

Ši šventė atsirado prieš penkioli-
ka metų, kai tada keturmetei B.
Nilsson dukrai Annai buvo diagno-
zuota leukemija. Sunkaus gydymo
metu, norėdamas kaip nors pra-
linksminti nusilpusią ir liūdną duk-
relę, B. Nilsson į savo sodybą sukvie-
tė kartu su Anna besigydžiusius vai-
kučius su šeimomis, gydytojus bei

kitus pagalbininkus. Susirinko 90
svečių, šventę surengti padėjo šeimos
draugai ir artimieji. Pati Anna įveikė
savo ligą, bet šeima, dėkinga apvaiz-
dai už dukrelės pasveikimą ir norė-
dama perduoti viltį kitiems, toliau
tęsia švenčių sergantiems vaikams
tradiciją. Šventės mastas metai iš
metų auga, didėja šventės draugų ir
rėmėjų ratas.

Šiais metais į „Paršelio šventę”
Nilsson sodyboje susirinko daugiau
nei 1,000 dalyvių: vaikučių su šeimo-
mis, medikų, rėmėjų, sportininkų,
aktorių, atlikėjų, policininkų ir visas
būrys pagalbininkų, padėjusių įgy-
vendinti visas B. Nilsson idėjas.

Ypatingo dėmesio susilaukė sve-
čiai iš Lietuvos, kuriuos dar Kris-
tianstado oro uoste pasitiko Nilsson
šeima, Lietuvos ambasadorius Švedi-
joje Remigijus Motuzas, kiti šventės
dalyviai. Jie policijos bei spalvingai
indėnais pasipuošusių motocikli-
ninkų lydimi nuvyko į šventės vietą.
Čia vaikučių laukė įvairiausios pra-
mogos: pasivažinėjimas traktorių

traukiamais vežimais, nuotaikingi
spektakliukai, lenktyninių automo-
bilių bei motociklų išbandymas, fut-
bolo žaidimas su tikrais futboli-
ninkais, vaišės, dainos ir kitos links-
mybės. Šventės rengėjai stengėsi
vaikučiams suteikti kuo daugiau

džiaugsmo ir bent vienai dienai iš-
sklaidyti visus rūpesčius ar liūdesį.
Jiems tikrai tai pavyko, ir galbūt iš-
sipildys B. Nilsson svajonė – „Par-
šelio šventė” padės bent vienam ligo-
niukui įveikti savo ligą.

Lietuviams.com
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�Šv. Kazimiero kongregacijos
se serys kviečia į kasmetinį – 88-ąjį –
lėšų rinkimo pokylį, kuris vyks spalio
5 d. Hilton viešbutyje, 9333 S. Cicero
Ave., Oak Lawn, IL 60453. Pradžia –
12:30 val. p. p. 1:30 val. p.p. – pietūs.
Bilieto kaina – 35 dol. Norintys daly-
vauti pokylyje, prašome skambinti
tel.  773-776-1324 (ses. Genevieve) iki
rugsėjo 29 d.

�,,Atviro žodžio” forume kalbės
LR generalinė konsulė Čikagoje Skais-
tė Aniulienė. Susitikimas su S. Aniu-
liene vyks sekmadienį, spalio 5 d., 12:30
val. p. p. Pa saulio lietuvių cent ro,
14911 127th Street, Lemont, didžio-
joje salėje. Visus maloniai kvie čia Lie-
tuvos vaikų globos būrelis ,,Saulutė”.

�FSS Čikagos skyrius kviečia se-
ses dalyvauti ASD kandidačių ap -
klausinėjime ir temų skaityme, kuris
įvyks 2008 m. spalio 10 d. 7 val. v.
Sueiga vyks pas fil. dr. Viliją Kerelytę,
13429 West Oakwood Ct., Homer
Glen, IL 60491. Apie dalyvavimą pra -
šau pranešti sesei Vilijai tel.: 708-
567-9611. Ad Meliorem!

�Atsi žvelgiant į piliečių pagei-
davimus, rin kėjo anketas LR genera -
linis konsulatas Čikagoje priiminės
iki pat rin kimų dienos – 2008 m.
spalio 12 d. Pranešame, kad Lietuvos
Res pub  likos generaliniame konsulate
Či ka goje balsuoti galima 2008 m.
spalio 1–12 dienomis: 2008 m. spalio
1–3 d. – nuo 10 val. r. iki 12 val. p. p.
dienos, nuo 2 val. p. p. iki 4 val. p. p.;
2008 m. spalio 6–10 d. – nuo 10 val. r.
iki 12 val. p. p. dienos, nuo 2 val. p. p.

iki 4 val. p. p.; 2008 m. spalio 11 d. –
nuo 7 val. r. iki 8 val. v.; 2008 m.
spalio 12 d. – nuo 7 val. r. iki 12 val.
p. p. Susipažinti su rinkėjų są rašais
galite asmeniškai nuo pirmadienio iki
ketvirtadienio, nuo 9 val. r. iki 12 val.
p. p., nuo 12:30 val. p. p. iki 3 val. p.
p. arba telefonu: 312-397-0382, trum -
pasis Nr. 203.

�Spalio 4–5 dienomis nuo 11 val.
r. iki 5 val. p. p. Šv. Kazi miero parapi-
jos kieme, 2718 St. George St., Los
Angeles, CA 90027, vyks Lietuvių
dienos. Jūsų laukia lietuviškas mais-
tas, muzika, šokiai, dainos ir kitos
pramogos. Lietuvių dienose žmonėms 
smagu pabūti kartu. Kviečiame at -
vykti ir Jus.

�Spalio 11 d., 5 val. p. p. Flyway
Film Festival, kuris rengiamas Lake
Pepin Art and Design Center (406
Second St., Pepin, WI 54759), metu
bus rodomas Vytauto V. Landsbergio
vaidybinis filmas ,,Kai aš buvau par-
tizanas” (2008). Šiame filme vieną iš
paskutiniųjų savo vaidmenų suvaidi-
no šiais metais į Amžinybę išėjęs lie -
tuvių aktorius Algimantas Masiulis.
Daugiau informacijos apie festivalį, jo
metu rodomus filmus galite gauti pa -
skambinę tel.: 612-275-0507, el. paš -
tu: rick@flywayfilmfestival.com arba
ap silankę tinklalapyje

www.flywayfilmfestival.com. 

�Šv. Jurgio Romos katalikų lie -
tuvių parapija  spalio 10–12 dienomis
švęs savo šimtmetį.  Šventė prasidės
penktadienį, spalio 10 d. susipažini-
mo vakaru. Spalio 11 d., šeštadienį,
Ro chester Convention Center, 123 E.
Main St., Rochester, NY 14604, vyks
pokylis, o spalio 12 d., sekmadienį, 12
val. p. p. visus kviečiame į iškilmin-
gas šv. Mišias Šv. Jurgio bažnyčioje,
545 Hudson Ave., Ro chester, NY. Tel.
pasiteiravimui: 585-342-9468 (Biru-
tė Litvinienė).

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

,,Draugo” 99-ųjų metų sukakties pokylis 
spalio 25 d., šeštadienį, Willowbrook pokylių salėje 

Meninę programą atliks tautinių šokių grupė ,,Suktinis”. 
Vadovai – Salomėja ir Vidmantas Strižigauskai

Pokylyje dalyvaus garbės svečias 
Kauno metropolitas arki vys kupas 

Sigitas Tamkevičius. 

6 val. v. – kokteiliai
7 val. v. – vakarienė
Bilietus į pokylį galima įsigyti ,,Draugo” adminis-

tracijoje, 4545 West 63rd Street, Chicago, IL 60629. 
Tel.: 773-585-9500.

PROGRAMA:

Spalio 10 d. – 7:30 val. v. ,,Eglė žalčių karalienė” – miuziklas
Vaidina: Toronto Prisikėlimo parapijos teatro studija ,,Žalios lankos II”
Bilietai – 15 dol.

Spalio 11 d. – 11: 30 val. r. ,,Išdykėlis broliukas” – pasaka. Vaidina litu-
anistinės mokyklos ,,Ažuoliukas” (Fort Myers, FL) Vaikų teatras
Įėjimas nemokamas.  

Spalio 11 d. – 2 val. p. p. ,,Nauji karaliaus drabužiai” – pasaka 
Vaidina: Toronto Prisikėlimo parapijos Teatro studijos ,,Žalios Lankos I”
Vaikų teatras. Komedija vaikams ir suaugusiems
Bilietai – 5 dol.

Spalio 11 d. – 5:30 val. p. p. ,,Serenada” – satyra 
Vaidina: Detroit mėgėjų teatras ,,Langas” 
Bilietai –15 dol.

Spalio 11 d. – 8 val. v. ,,Provincijos aistros” – komedija
Vaidina teatro grupė ,,Provincija”, Fort Myers, FL 
Bilietai – 15 dol. 

Spalio 12 d. – 2 val. p. p. ,,Upė ant asfalto” – tragikomedija. Vaidina Čika -
gos teatro sambūris ,,Žaltvykslė”
Bilietai – 15 dol. 

Spalio 12 d. – 4 val. p. p. festivalio uždarymas ,,XII Teatro festivalio
žvaigždutės”. Meninę programą atliks solistė Violeta Leškytė-Cucchiara.
XII Teatro festivalio žymenų įteikimas – Audrė Budrytė-Nakienė. Po oficialios
dalies – vaišės ir vakaronė Jaunimo centro kavinėje.

Vertinimo komisija: Audrė Budrytė, Dalia Cidzikaitė, Gytis Lukšas (Vilnius),
Algimantas Žemaitaitis.  

Rėmėjo bilietas į visus spektaklius – 50 dol. 
Bilietai parduodami Jaunimo centre ir Pasaulio lietuvių centre prieš ir po šv.
Mišių Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje. Prieš kiekvieną spektaklį bi -
lietai bus parduodami prie įėjimo durų.

Turint klausimų, prašome kreiptis į Dalę Lukienę, JAV LB Kultūros tarybos
pirmininkę tel.: 301-598-6657 arba el. paštas dalelukas@verizon.net
Daugiau informacijos – www.teatrofestivalis.com

JAV LB Kultūros taryba

XII Teatro festivalisXII Teatro festivalis
2008 m. spalio 10 – 12 dienomis

Jaunimo centras, 5620 South Claremont Ave., Chicago, IL
(Dėmesio – Festivalio programoje yra pasikeitimų!)

Cicero lietuviai džiaugiasi
dažnu žurnalisto Edvardo Šulaičio
apsilankymu Šv. Antano parapijos
,,kavutės kambarėlyje”, kur po šv.
Mišių vyksta pabendravimas. E.
Šulaitis dažnai nušviečia  atvyku-
siems pasaulio įvykius.

Nuotraukoje: E. Šulaitis pasa-
koja apie Lietuvos olimpiečių pa-
siekimus Beijing olimpiadoje. Jis
taip pat kalbėjo apie geresnį Lie-
tuvos futbolininkų paruošimą ir
finansavimo galimybes. 

Agnės Mezencevienės nuotr.

Rugsėjo 26-28 dienomis Boston, MA vyko JAV LB XVIII tarybos trečioji
sesija. Jos metu JAV LB Krašto valdyba įteikė žymenis ilgus metus lietuvy-
bei dirbusiems Boston apylinkės žmonėms: JAV LB Švietimo tarybos pir-
mininkei Daivai Navickienei, Bostono etnografinio ansamblio meno vado-
vei Gitai Kupčinskienei ir visuomenininkui Gediminui Čepui.

Nuotraukoje: JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Vytautas Maciūnas ir
Gita Kupčinskienė po apdovanojimo įteikimo.

Laimos Apanavičienės nuotr.

�90 metų sukaktį švenčiančios
Švč. Mergelės Marijos Nekalto Pra-
sidėjimo vargdienių seserų vienuoli-
jos metiniai pietūs vyks 2008 m.
spalio 12 d., sekmadienį, Pasaulio
lietuvių centre, 14911 127th St., Le-
mont, IL. 11 val. r. šv. Mišios, 12:30
val. p. p. – pietūs. Kviečiame daly-
vauti.  Tel. pasiteiravimui: 773-585-
3570 (Valerija Čepaitienė).

,,Draugo” šimtmečio proga rengiamas istorinis leidinys apie
dienraščio gyvavimą per visą šimtmetį. Leidinys bus gausiai iliustruo-
tas dienraščio gyvenimo įvykiais. Leidinį galima užsiprenumeruoti iš anksto,
atsiunčiant 35 dol. Vėliau leidinys bus brangesnis. Čekį rašyti ,,Draugas” ir
siųsti administracijai adresu: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629, pa-
žymėti leidinio prenumerata ar auka knygai.  Visų aukotojų  pavardės bus
įrašytos knygoje.


